PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ATALAIA (AL)

CONHECIMENTOS GERAIS
01. Há pouco mais de um ano, Atalaia, junto com outros
municípios alagoanos e pernambucanos, foi vítima de uma
enchente que desalojou milhares de pessoas que vivem em
áreas ribeirinhas, consideradas de risco pela Defesa Civil. Em
virtude dessa situação, os governos municiais, estaduais e
Federal criaram uma frente de emergência para reestruturar o
que foi destruído pelas chuvas que transbordaram os rios que
cortam as cidades alvos dessas enchentes. No caso do município de Atalaia, o Rio que corta a cidade e provocou o desabrigo de centenas de pessoas, denomina-se:
A)
B)
C)
D)
E)

Camaragibe
Mundaú
Paraíba do Meio
Coruripe
Traipu

D) Potiguaras
E) Kalankó

03. Entre as principais atividades econômicas da cidade de
Atalaia, predominantemente, a que domina quanto ao seu
poder econômico corresponde a:
A) agropecuária
B) cana-de-açúcar
C) petróleo

D) indústria
E) artesanato

04. Historicamente, todas as alternativas abaixo sobre o município de Atalaia, estão corretas, EXCETO:
I.

Segundo os historiadores, o município de Atalaia recebeu essa denominação, possivelmente, por ter sido
o local onde as forças que lutavam contra os Palmares ficavam de "atalaia".
II. Outra versão dada sobre a origem da denominação
do nome Atalaia é que foi uma homenagem feita pelo Rei de Portugal ao Visconde de Atalaia, quando
os habitantes do povoado pediram ao Rei a criação
da vila.
III. O início do povoado de Atalaia se deu um pouco
tarde, em detrimento de outros povoados, sendo iniciado por volta do século XIX, época dos Quilombos, que chegou até a ser chamado Arraial dos Palmares.
IV. O Museu do Banguê, onde são colecionadas antigas
e interessantes peças de engenhos é uma das marcas
da vida cultural na cidade de Atalaia, que foi o quarto núcleo de povoamento de Alagoas e cidade-mãe
dos municípios de União dos Palmares, Capela, Cajueiro, Viçosa, Pindoba, Chã Preta e Murici.
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A) I, apenas;
B) I e II, apenas;
C) I, II e III, apenas;

A)
B)
C)
D)
E)

Nossa Senhora das Brotas
Nossa Senhora da Guia
Nossa Senhora da Luz
Nossa Senhora do Livramento
Nossa Senhora do Socorro

06. A Área Territorial de Atalaia, sistematicamente, corresponde a:
A)
B)
C)
D)
E)

02. É sabido que o Brasil é formado da miscigenação de negros, brancos e índios. No caso da população indígena, vários
foram os grupos que se formaram pelo território brasileiro.
Dentre os grupos indígenas que se formaram no estado de
alagoas, assinale a alternativa abaixo em que apresenta o
grupo, o qual NÃO faz parte da formação na cultura do estado:
A) Aconã
B) Carapotós
C) Koiupanká

05. Terra tradicional do pitu (o chamado camarão de água
doce), Atalaia tem nas festividades sua marca pessoal. Os
destaques ficam com a festa da padroeira da cidade que é
denominada:

288,904 km2
343,676 km2
387,542 km2
412,356 km2
528,769 km2

07. Todo estado é composto da tríade Poder Executivo, Poder
Legislativo e Poder Judiciário, a qual forma a base de sustentação da democracia, amparados pelo ícone da Constituição
Federal de 1988. Torna-se oportuno para quaisquer dos cidadãos de um estado ter conhecimento sobre a realidade onde
vive e os importantes instrumentos da democracia. Em se
tratando do Poder Judiciário de alagoas, o atual presidente da
Corte judiciária, ou seja, o Tribunal de Justiça, corresponde a:
A)
B)
C)
D)
E)

Des. José Carlos Malta Marques
Des. Estácio Luiz Gama de Lima
Des. Sebastião Costa Filho
Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento
Des. Edivaldo Bandeira Rios

08. Culturalmente, todos os cantores citados abaixo, são ilustres brasileiros que se destacaram em sua trajetória profissional na arte de cantar. Assinale a alternativa que apresenta o
único artista que pertence ao estado de Alagoas.
A)
B)
C)
D)
E)

Djavan
Geraldo Azevedo
Zé Ramalho
Alceu Valença
Fagner

09. Entre os clubes profissionais de futebol citados abaixo,
assinale o que pertence ao estado de alagoas, que se encontra
na Série B do Campeonato Brasileiro.
A)
B)
C)
D)
E)

ABC
Ipatinga
CRB
Náutico
Treze

10. Todos os municípios citados abaixo fazem divisa com
Atalaia, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

Boca da Mata
Capela
Pilar
Maribondo
Messias

D) I, II e IV, apenas;
E) I, II, III e IV.
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FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO
11. Georg Wilhelm Friedrich Hegel e Johann Friedrich Herbart foram abertamente críticos ao romantismo educacional.
Eles foram considerados do realismo educacional, onde ambos faziam oposição:
A)
B)
C)
D)
E)

à Pedagogia como ciência;
ao Intuicionismo;
ao Subjetivismo;
à Pedagogia como história encantadora;
aos Intuicionismo e Subjetivismo.

12. O termo “Bildung” na educação mundial refere-se:
A) a tradição alemã de auto-conhecimento;
B) a tradição alemã de auto-cultivo, (em relação ao
Alemão para: criação, imagem, forma);
C) a tradição alemã de auto-desenvolvimento da inteligência;
D) a tradição alemã de valorização da criança em todas
as suas esferas;
E) a tradição alemã de cultivo do ego dos infantes.
13. Na Itália, entre 1815 e 1870, houve um movimento que
buscou unificar todos os Estados que haviam naquele país, e a
educação também entrou nesse rol de unificação onde delineou-se iniciativas que foram desde projetos escolares a diálogos que envolviam problemas com a educação. A esse movimento deu-se o nome de:
A)
B)
C)
D)
E)

Renascimento;
Renascimiento;
Ressurgimento;
Risorgimento;
Iluminação.

14. O Construtivismo surgiu como uma forma de responder
como se desenvolve:
A)
B)
C)
D)
E)

a racionalidade humana;
a inteligência humana;
a afetividade humana;
o complexo de Édipo humano;
a independência espiritual humana.

15. A Escola Ativa foi criada no Brasil com o intuito de combater a reprovação dos alunos das escolas rurais do nosso
país. Aponte a alternativa em que não aparece um Estado que
inicialmente esse projeto não foi desenvolvido.
A)
B)
C)
D)
E)

São Paulo
Alagoas
Pernambuco
Roraima
Goiás

16. Aponte a alternativa em que não aparece uma concepção
que fundamenta a Escola Ativa no Brasil.
A)
B)
C)
D)
E)

Recuperação paralela;
Promoção flexível;
A aprendizagem ativa e centrada no aluno;
Ajuda complementar na renda do aluno;
Aprendizagem cooperativa.

17. Segundo o Artigo 30 da Lei Nº 9394/96 (LDB - Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional), a Educação será
oferecida nas creches a crianças que tem até:
A) 1 ano de idade;
B) 2 anos de idade;
C) 3 anos de idade;

D) 4 anos de idade;
E) 5 anos de idade.

18. Segundo o Artigo 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o Estado dever assegurar a criança e ao adolescente todos os direitos abaixo, EXCETO:
A) ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive
para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;
B) atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular
de ensino;
C) igualdade de condições para o acesso e permanência
na escola;
D) atendimento em creche e pré-escola às crianças de
zero a seis anos de idade;
E) acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de
cada um.
19. Na Tendência Pedagógica Liberal Tecnicista os conteúdos:
A) são conhecimentos e valores sociais acumulados
através dos tempos e repassados aos alunos como
verdades absolutas;
B) baseiam-se na busca aos conhecimentos pelos próprios alunos;
C) são informações ordenadas numa sequência lógica e
psicológica;
D) proporcionam matérias que são colocadas mas não
exigidas;
E) são temas geradores.
20. Aponte a única alternativa em que não aparece um “defensor” da Tendência Educacional Liberal Renovadora Progressista.
A)
B)
C)
D)
E)

Montessori Decroly
John Dewey
Jean Piaget
Paulo Freire
Lauro de oliveira Lima

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
21. Segundo o Art. 3º da Constituição Federal, constituem
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I. construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II. garantir o desenvolvimento nacional;
III. erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as
desigualdades sociais e regionais;
IV. promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas
de discriminação.
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A) I, apenas;
B) I e II, apenas;
C) I, II e III, apenas;
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22. No Art. 5º da Constituição Federal, entende-se que todos
são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
I.

a casa é asilo violável do indivíduo, ninguém nela
podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
II. homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;
III. é inviolável a liberdade de consciência e de crença,
sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;
IV. é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou
profissão, atendidas as qualificações profissionais
que a lei estabelecer.
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A) I, apenas;
B) I e II, apenas;
C) I, II e III, apenas;

D) II, III e IV, apenas;
E) I, II, III e IV.

23. Na Constituição Federal em seu Art. 7º, são direitos dos
trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social todos os itens abaixo, EXCETO:
A) Salário Mínimo , fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação,
educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte
e previdência social, com reajustes periódicos que
lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua
vinculação para qualquer fim;
B) Permissão de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito na condição de aprendiz e
a partir de treze anos;
C) Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para
os que percebem remuneração variável;
D) Duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a
compensação de horários e a redução da jornada,
mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;
E) Jornada de seis horas para o trabalho realizado em
turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva.
24. Conforme a Lei Orgânica do Município de Atalaia, o
servidor público estável só perderá o cargo:
I.

Em virtude de sentença judicial transitada em julgada;
II. Mediante processo administrativo em que lhe seja
assegurada ampla defesa;
III. Mediante procedimento de avaliação periódica de
desempenho, na forma da lei complementar, assegurada ampla defesa.
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A) I, apenas;
B) II, apenas;
C) I e II, apenas;

D) I e III, apenas;
E) I, II e III.

25. Conforme a Lei Orgânica do Município de Atalaia, ao
servidor municipal no exercício de mandato eletivo aplicamse todas as disposições abaixo, EXCETO:
A) Tratando-se de mandato eletivo Federal, ficará afastado do seu cargo, emprego ou função, dispensado
do afastamento para cargos no Estado e no Município;
B) Investido no mandato de Prefeito, será afastado do
cargo, emprego ou função, sendo facultado optar pela sua remuneração;
C) Investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu
cargo será afastado do cargo, emprego ou função,
sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e,
não havendo compatibilidade, será aplicada a norma
do inciso anterior;
D) Em qualquer caso que exija o afastamento para o
exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço
será contado para todos os efeitos legais, exceto para
promoção por merecimento;
E) Para efeito de benefício previdenciário, no caso de
afastamento, os valores serão determinados como se
no exercício estivessem.
26. Com base na Lei Orgânica do Município, é vedada cobrar
tributos:
I.

em relação a fatos gerados ocorridos antes do início
da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado;
II. no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;
III. utilizar tributos com efeito de confisco;
IV. estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens,
por meio de tributos intermunicipais ressalvada a
cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público Municipal.
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)
E)

I, apenas;
I e II, apenas;
I, II e III, apenas;
II, III e IV, apenas;
I, II, III e IV.

27. Segundo o Decreto-Lei de Nº 2.848/40, em seu Art. 296,
quanto à falsificação de documentos, incorre pena de reclusão
de dois a seis anos seguido de multa à pessoa que praticar
todas as alternativas, abaixo, EXCETO:
A) selo público destinado a autenticar atos oficiais da
União, de Estado ou de Município;
B) selo ou sinal atribuído por lei a entidade de direito
público, ou a autoridade, ou sinal público de tabelião;
C) Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro
bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio;
D) quem faz uso do selo ou sinal falsificado;
E) quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas,
logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da
Administração Pública.

PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 6º AO 9º ANO - PORTUGUÊS

3

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ATALAIA (AL)
28. Com base no Decreto-Lei de Nº 2.848/40, quanto aos
crimes praticados por particular contra a Administração em
geral, todas as alternativas estão corretas, EXCETO:
A) Segundo o Art. 328, usurpar o exercício de função
pública, a pessoa pode pegar detenção, de três meses
a dois anos, e multa. Se do fato o agente auferir vantagem a pena será de reclusão, de dois a cinco anos,
e multa.
B) Segundo o Art. 329, a pessoa que opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a
funcionário competente para executá-lo ou a quem
lhe esteja prestando auxílio, a lei imputará pena de
detenção, de dois meses a dois anos.
C) Conforme o Art. 330, desobedecer a ordem legal de
funcionário público, o contraventor poderá pegar
pena de detenção, de quinze dias a seis meses, e
multa.
D) Com base no Art. 331, a pessoa que desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão
dela poderá pegar pena de detenção, de seis meses a
dois anos, ou multa.
E) O Art. 333, infere que quem oferecer ou prometer
vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício,
o mesmo poderá ser advertido e ser multado, com direito a ampla defesa.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
29. Todas as formas linguísticas e construções abaixo podem
ser consideradas discursivamente adequadas, tendo em conta
a situação de interação em que se manifestam, EXCETO:
A) Esse artigo tem como objetivo discutir a dêixis textual no português brasileiro contemporâneo. (Em lugar de Este artigo, num resumo de artigo científico.)
B) flw, vlw, blz (Em lugar de falou, valeu, beleza, num
chat entre adolescentes.)
C) Vem pra Caixa você também. (Em vez de Venha para a Caixa você também, na publicidade de uma
grande instituição financeira.)
D) O número que eu mais pensei foi sorteado. (Em lugar de O número em que eu mais pensei foi sorteado, numa entrevista pelo rádio.)
E) Se liga. (Em lugar de ligue-se! num texto midiático)

30. Assinale a alternativa que apresenta consideração COMPATÍVEL com a proposta de ensino e de aprendizagem da
leitura defendida pelos PCN.
A) As estratégias de seleção, antecipação, inferência e
verificação compõem o perfil do leitor proficiente;
esse perfil deve ser construído a partir do 4º ciclo do
Ensino Fundamental.
B) A atividade de leitura deve ser entendida como ação
de extração de informações centrais do texto.
C) Os textos literários servem à fruição, ao prazer; nessa medida não devem ser objeto de estudo nas aulas
de Língua Portuguesa.
D) O leitor competente é capaz de controlar os procedimentos a que recorre na atividade de leitura, tomando decisões diante de dificuldades de compreensão.
E) Todas as alternativas estão corretas.

Considere o excerto abaixo para responder as questões 31 e
32, bem como, quatro propostas de produção de textos desenvolvidas no Ensino Fundamental.
“Escrever, a outros e de forma interativa, é, pois, uma atividade contextualizada. Situada em algum momento, em algum espaço, inserida em algum evento cultural. Os valores
que, convencionalmente, se atribuem a esses momentos ou
espaços determinam certas escolhas lingüísticas. Dessa forma, não se escreve da mesma maneira, com os mesmos
padrões, em contextos diferentes.” (ANTUNES, 2002, p. 29)
I.

Escreva a lista dos materiais que cada grupo deve
comprar para montarmos as barraquinhas na festa
junina.
II. Escreva um bilhete a seu colega que faltou à aula,
relatando o que ocorreu na aula hoje.
III. Escreva uma narrativa contando a história de um
menino que se perdeu dos pais numa aventura da
cidade. Lembre-se de usar a norma padrão.
IV. Escreva um texto argumentando contra ou a favor
da pena de morte. Procure ser claro e objetivo em
suas opiniões.
31. Estão em consonância com a ideia de escrita de Antunes:
A)
B)
C)
D)
E)

apenas as propostas I e II.
apenas as propostas II e III.
apenas as propostas III e IV
apenas as propostas I, III e IV
todas as propostas.

32. Assinale a alternativa que traz consideração INCORRETA sobre as propostas de produção escrita.
A) As propostas 3 e 4 não especificam o gênero textual
a ser mobilizado pelo produtor nem o suporte.
B) A proposta 1 é pouco adequada ao processo de
aprendizagem da escrita, na medida em que não demanda a escrita de um texto, de fato.
C) A proposta 2 traz ao produtor dados relevantes sobre
a natureza da interação e dos papéis sociais envolvidos.
D) A proposta 4 desconsidera o caráter interativo da
atividade de produção de textos, na medida em que
não traz informações suficientes sobre a situação
discursiva em que se insere a argumentação a ser
construída e, sobretudo, sobre o enunciatário do texto.
E) Todas as alternativas estão incorretas.
33. Para fazer uma leitura compreensiva e interpretativa, o
leitor necessita de conhecimentos:
A)
B)
C)
D)
E)
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34. Quanto à sua estrutura, os textos classificam-se em narrativos, descritivos e expositivos. Diz-se que a orientação temporal é fundamental nos textos:
A) narrativos, expositivos e descritivos, porque em todos
eles temos a elaboração de um simulacro de mundo.
B) descritivos e expositivos, porque eles apresentam tematizações, mas não tem nenhuma importância nos textos
narrativos.
C) expositivos, porque a ênfase está nas ideias e não nas
ações; já nos textos descritivos ela é irrelevante, porque
estes apenas particularizam o objeto tematizado.
D) descritivos, porque eles, ao contrário dos narrativos,
apresentam seletividade e sequencialização de qualidades.
E) narrativos, porque eles apresentam fatos, estabelecendo
relações de causa e efeito; já nos textos descritivos e
expositivos ela é irrelevante.
35. Considere a imagem abaixo:

38. São características da geração realista, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

Supervalorização da razão e da inteligência.
Cientificismo.
Combate ao sono e a fantasia romântica.
Postura política anti-republicana.
Objetivismo.

Considere o texto seguinte para responder a questão 39.
Vós, diz Cristo Senhor nosso, falando com os Pregadores, sois o
sal da terra: e chama-lhes sal da terra, porque quer que façam
na terra, o que faz o sal. O efeito do sal é impedir a corrupção,
mas quando a terra se vê tão corrupta como está a nossa, havendo tantos nela, que têm ofício de sal, qual será, ou qual pode
ser a causa desta corrupção? Ou é porque o sal não salga, ou
porque a terra se não deixa salgar. Ou é porque o sal não salga,
e os Pregadores não pregam a verdadeira doutrina; ou porque a
terra se não deixa salgar, e os ouvintes, sendo verdadeira a
doutrina, que lhes dão, a não querem receber; ou é porque o sal
não salga, e os Pregadores dizem uma cousa, e fazem outra, ou
porque a terra se não deixa salgar, e os ouvintes querem antes
imitar o que eles fazem, que fazer o que dizem: ou é porque o sal
não salga, e os Pregadores se pregam a si, e não a Cristo; ou
porque a terra se não deixa salgar, e ou ouvintes em vez de
servir a Cristo, servem a seus apetites. Não é tudo isto verdade?
Ainda mal.
(Pe. Antônio Vieira)

39. São características do autor e da época presentes no texto:
Do texto publicitário acima é possível concluir que o autor
usou
I.

um jogo fônico/semântico na construção do texto para focalizar o produto.
II. inadequação morfossintática na construção do texto,
contrariando a norma culta.
III. um recurso linguístico para seduzir o consumidor a
aceitar a mensagem veiculada.
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I está correta.
Apenas II está correta.
Apenas III está correta.
I e II estão corretas.
I e III estão corretas.

36. Assinale quais gêneros literários, que florescentes em
outras épocas, são hoje obsoletos.
A)
B)
C)
D)
E)

Oratório e dramático.
Didático e epistolar.
Polêmico e lírico.
Epopeia e tragédia.
Lírico e oratório.

37. “Todos os gêneros são bons, afora o gênero tedioso”.
(Voltaire, escritor e filósofo francês do séc.XVIII).

Em relação ao gênero lírico não se pode afirmar que:
A) O poeta posiciona-se em face dos “mistérios da vida”.
B) Ocorre quando um “eu” nos passa uma emoção, um estado.
C) Centra-se no mundo interior do poeta, ocultando forte
carga subjetiva.
D) A lírica já foi definida como a expressão da “primeira
pessoa do singular do tempo presente”.
E) Nenhuma das alternativas.

A) Recurso às antíteses, como suporte das ideias.
B) Niilismo temático encobrindo o vazio de ideias.
C) Argumentação construída através de jogo de ideias
conduzindo a uma resposta.
D) Visão negativa do caráter do homem.
E) Abordagem da dualidade inerente à condição humana.
40. Observe as informações abaixo:
O “eu” romântico, objetivamente incapaz de resolver
os conflitos com a sociedade, lança-se à evasão. No
tempo, recriando a Idade Média gótica e embruxada.
No espaço, fugindo para ermas paragens ou para o Oriente exótico.
II. A natureza romântica é expressiva. Ao contrário da natureza árcade, decorativa. Ela significa e revela. Prefere-se a noite ao dia, pois sob a luz do sol o real impõese ao indivíduo, mas é na treva que latejam as forças
inconscientes da alma: o sonho, a imaginação.
III. No romantismo, a epopeia, expressão heroica já em crise no século XVIII, é substituída pelo poema político e
pelo romance histórico, livre das peias de organização
interna que marcavam a narrativa em verso. Renascem,
por outro lado, formas medievais de estrofação e dá-se
o máximo relevo aos metros livres, de cadência popular, as redondilhas maiores ou menores, que passam a
competir com o nobre decassílabo.
I.

Está(ao) correta(s):
A)
B)
C)
D)
E)
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apenas a I,
apenas a I e a II;
apenas a I e a III;
apenas a III;
I, II e III.
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