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PEDAGOGO 1 
 

PORTUGUÊS 
 

01. Considere a piada abaixo: 

O bêbado esta pendurado em um poste cantarolando, até que 

chega um guarda e diz: 

— Desça já daí! 

O bêbado desce e o guarda pergunta: 

— Quem é você? 

— Não se lembra de mim? Sou o mesmo de lá de cima! 

 

Contribui(em) para a “graça” da piada: 

I. A surpresa, o desfecho inesperado, que ocorre com o 

último trecho do texto. 

II. A informação prévia de que se tratava realmente de 

um ébrio. 

III. O fato de que o ébrio não compreendeu o contexto 

do seu interlocutor.  

 

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. 

 

Considere a imagem abaixo e responda as questões 02, 03 e 04. 

 

02. Pela imagem acima é possível concluir que: 

A) o garoto se irrita ao afirmar que tirou zero na avaliação. 

B) o garoto faz uma ameaça verbal a professora que lhe 

deu zero na avaliação.  

C) a professora corrige, mas não justifica o motivo do erro. 

D) a professora ao ver o garoto com uma arma de fogo se 

vê na obrigação de alterar o resultado da avaliação. 

E) a professora errou na nota obtida pelo aluno e achou 

melhor corrigi-la. 

 

03. De acordo com a fala do garoto, podemos concluir que 

ocorre a predominância da função: 

A) poética 

B) metalinguística 

C) conativa 

D) expressiva 

E) fática 

 

04. Ainda sobre a fala do garoto na charge acima, podemos 

concluir que: 

I. ocorre uma ruptura no uso da língua portuguesa; 

II. há registro de uma variante linguística social; 

III. há o registro da formalidade no uso da língua portu-

guesa. 

 

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. 

 

05. Considere a imagem abaixo e marque a alternativa correta. 

 

Linguisticamente, a forma mais adequada para o enunciado 

acima seria: 

 

A) Nós erramos. Quem reclamar, nós expulsaremos. 

B) Nós erramos, mas quem reclamar, nós expulsamos. 

C) Nós erra, quem reclama, nós expulsa. 

D) Nós erra, mas quem reclama, nós expulsa. 

E) Nós erremos, quem reclamar, nós expulsemos. 

 

06. Sobre o uso pronominal, marque a alternativa correta. 

A) Nada faz-me querer sair de Pernambuco.  

B) Vou-me embora para Moreilândia.  

C) Em Moreilândia, a prova se realizará neste domingo 

pela manhã e tarde. 

D) Anita despediu-se, me beijando a face. 

E) Em tratando-se de negócios, João está sempre 

atento. 

 

07. Na expressão: “É provável que ele chegue ainda hoje.”, 

temos: 

A) Oração Subordinada Substantiva Subjetiva  

B) Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta 

C) Oração Subordinada Substantiva Objetiva Indireta 

D) Oração Subordinada Substantiva Predicativa 

E) Oração Subordinada Substantiva Apositiva 
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PEDAGOGO 2 
 

08. No estudo da linguagem, sabemos que o paralelismo 

consiste em uma sequência de expressões com estrutura idên-

tica. Com base neste contexto, marque a ÚNICA alternativa 

INCORRETA. 

A) Mariana vende balas e biscoitos. 

B) Pedro falou para sua mãe que iria para o cinema e 

depois para a festa. 

C) Fagner tem dois sonhos a se realizar: ser jogador e 

ficar famoso.  

D) Dona Georgita pediu para seu filho ir na farmácia e 

depois passasse no supermercado.  

E) Geralda afirmou ao delegado ter ido ao colégio e ter 

ido ao mercado. 

 

09. Marque, entre as alternativas abaixo, a que apresenta 

todas as palavras separadas corretamente.  

A) sols-tí-ci-o, al-fai-a-te, ba-lei-a 

B) pneu, rá-bu-la, tungs-tê-ni-o 

C) ap-to, psi-co-se, o-bso-le-to 

D) ad-vir, ab-so-lu-to, si-le-pse 

E) pai, cog-no-me, ar-le-quim 

 

10. Considere o fragmento textual abaixo e marque a alterna-

tiva correta. 

“O rato roeu a roupa do Rei de Roma.” 

Este famoso enunciado tem como predominância, quanto às 

figuras de linguagem: 

A) metonímia 

B) aliteração 

C) eufemismo 

D) hipérbole 

E) antítese  

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

11. Sabemos que Pernambuco está se preparando  para rece-

ber uma montadora de automóveis que irá elevar ainda mais a 

economia do estado. Serão milhares de ofertas de emprego a 

serem gerados durante a instalação da Fiat, bem como, quan-

do do início de produção. A cidade que irá instalar a primeira 

montadora de automóveis no estado consiste em: 

A) Abreu e Lima 

B) Caruaru 

C) Igarassú 

D) Paulista 

E) Goiana 

 

12. Atualmente, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado 

de Pernambuco corresponde a: 

A) Des. Jones Figueirêdo Alves 

B) Des. José Fernandes de Lemos 

C) Des. Bartolomeu Bueno de Freitas Morais 

D) Des. Jovaldo Nunes Gomes  

E) Des. Alexandre Guedes Alcoforado Assunção 

 

13. Assinale a alternativa abaixo que apresenta, economica-

mente, a maior empresa brasileira em valor de mercado. 

A) Itaú 

B) Vale 

C) Bradesco 

D) Bando do Brasil 

E) Petrobras 

 

Considere o texto a seguir e responda a questão 14. 

Da manga rosa 

Quero gosto e o sumo. 

Melão maduro, sapoti, juá. 

Jaboticaba, teu olhar noturno; 

Beijo travoso de umbú cajá. 

Pele macia, 

Ai! carne de cajú! 

Saliva doce, doce mel, 

Mel de uruçú. 

Linda morena, 

Fruta de vez temporana, 

Caldo de cana caiana, 

Vem me desfrutar! 

Linda morena, 

Fruta de vez temporana, 

Caldo de cana caiana, 

Vou te desfrutar! 

Morena Tropicana, 

Eu quero teu sabor. 

Ai! Ai! Ioiô! Ioiô! 

 

14. Trata-se de uma das músicas mais conhecidas do meio 

artístico brasileiro que é de autoria de: 

A) Chico César 

B) Zé Geraldo 

C) Caetano Veloso 

D) Maria Betânia 

E) Alceu Valença 

 

15. Todos os artistas abaixo citados são de Pernambuco, EX-

CETO: 

A) Alceu Valença 

B) Nando Cordel 

C) Elba Ramalho 

D) Reginaldo Rossi 

E) Geraldo Azevedo 

 

16. É sabido que Pernambuco será uma das sedes da Copa do 

Mundo em 2014, inclusive com a construção de um moderno 

estádio de futebol exclusivo para o evento na cidade de: 

A) Recife 

B) São Lourenço da Mata 

C) Carpina 

D) Olinda 

E) Jaboatão dos Guararapes 

  

17. Moreilândia, conforme dados do censo IBGE de 2010, 

está com uma população estimada em: 

A) 09.766 habitantes 

B) 11.132 habitantes 

C) 17.876 habitantes 

D) 23.445 habitantes 

E) 27.090 habitantes 
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PEDAGOGO 3 
 

18. O gentílico utilizado para quem nasce em Moreilândia 

corresponde a: 

A) moreirense 

B) moreilano 

C) moreiense 

D) moreilense 

E) moreilanense 

 

19. O prefeito eleito na cidade de Moreilândia para o quadri-

ênio 1997-2000 foi: 

A) Valdemar Peixoto de Luna  

B) Antonio Primo de Queiroz  

C) Jose Miranda Filho 

D) João Angelim Cruz 

E) Jeser de Sa Vieira 

 

20. Entender a importância das artes plásticas, torna-se cami-

nho para reconhecer a sensibilidade intelectual de uma pes-

soa. Muitas vezes, é através de uma obra de arte que se per-

cebe a personalidade do ser humano, bem como, sua expres-

são de sentimento. Assinale, entre as alternativas abaixo a que 

apresenta uma artista plástica brasileira: 

A) Clara Nunes 

B) Anita Malfatti 

C) Chiquinha Gonzaga 

D) Clarice Lispector 

E) Cecília Meireles 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21. A supervisão escolar surgiu no início do século XX jun-

tamente com a proposta de qualidade de produção: 

A) da poesia; 

B) da industrialização; 

C) da Igreja; 

D) do Estado; 

E) da escola. 

 

22. A orientação educacional desde o seu surgimento sempre 

esteve entrelaçada à: 

A) Psicopedagogia; 

B) Psiquiatria; 

C) Psicologia; 

D) Pediatria; 

E) Psicanálise. 

 

23. O “Movimento Entusiasmo pela Educação” teve caráter 

quantitativo, visando a expansão da rede escolar e desanalfa-

betizar o povo. Esse movimento aconteceu no período: 

A) da Ditadura Militar; 

B) do Brasil Império; 

C) da Primeira República; 

D) da Segunda República; 

E) da Era Vargas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. O "Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova"[1], data-

do de 1932, foi escrito durante o governo de Getúlio Vargas e 

consolidava a visão de um segmento da elite intelectual que, 

embora com diferentes posições ideológicas, vislumbrava a 

possibilidade de interferir na organização da sociedade brasi-

leira do ponto de vista da educação”.  
 http://pt.wikipedia.org/wiki/Manifesto_dos_Pioneiros_da_Educa%C3%A7%C3%A3o_Nova 

 

Aponte a alternativa em que não aparece um intelectual que 

participou desse grandioso movimento. 

A) Fernando de Azevedo; 

B) Paulo Freire; 

C) Anísio Teixeira; 

D) Afrânio Peixoto; 

E) Lourenço Filho. 

 

25. A descodificação, conceito próprio de Paulo Freire, em 

seu “método” de alfabetização significa: 

A) releitura da realidade expressa na palavra geradora 

para superar as formas ingênuas de compreender o 

mundo, através da discussão crítica e do subsídio do 

conhecimento universal acumulado (ciência, arte, 

cultura); 

B) realidade expresso pela palavra geradora, por meio 

da oralidade, desenho, dramatização, mímica, músi-

ca e de outros códigos que o alfabetizando já domi-

na; 

C) análise e síntese da palavra geradora, objetivando le-

var o aprendiz à descoberta de que a palavra escrita 

representa a palavra falada, através da divisão da pa-

lavra em sílabas e apresentação de suas famílias si-

lábicas na ficha de descoberta e, a seguir, junção das 

sílabas para formar novas palavras, levando o alfabe-

tizando a entender o processo de composição e os 

significados das palavras, por meio da leitura e da 

escrita; 

D) fazer a revisão da análise das sílabas da palavra e 

apresentação de suas famílias silábicas para, através 

da ficha de descoberta, formar novas palavras com 

significado e para composição de frases e textos, 

com leitura e escrita significativas; 

E) ler todas as palavras que surgem na frente do sujeito, 

significando sua leitura. 

 

26. Na tendência Tecnicista Liberal a escola: 

A) fazia preparação intelectual e moral dos alunos para 

assumir seu papel na sociedade; 

B) se adequava às necessidades individuais ao meio so-

cial; 

C) se ligava na formação de atitudes dos alunos; 

D) era modeladora do comportamento humano através 

de técnicas específicas; 

E) se ligava na transformação da personalidade num 

sentido libertário e autogestionário. 

 

27. A palavra Letramento é uma versão do português que 

vem do inglês: 

A) Literatura; 

B) Literacy; 

C) Letter; 

D) Writing; 

E) Observe. 
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PEDAGOGO 4 
 

28. A imagem abaixo faz referência a educação: 

 
A) especial; 

B) inclusiva; 

C) ambiental; 

D) a distância; 

E) física. 

 

29. O Artigo 3° da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LBD) afirma que o ensino será ministrado com 

base nos seguintes princípios, EXCETO: 

A) respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

B) liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar 

a cultura, o pensamento, a arte e o saber; 

C) gestão democrática do ensino público, na forma des-

ta Lei e da legislação dos sistemas de ensino; 

D) atendimento educacional especializado gratuito aos 

educandos com necessidades especiais, preferenci-

almente, na rede regular de ensino; 

E) garantia de padrão de qualidade. 

 

30. O Título IV da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) se refere: 

A) Organização da Educação Nacional; 

B) Níveis e das Modalidades de Educação e Ensino; 

C) Educação; 

D) Princípios e Fins da Educação Nacional; 

E) Direito à Educação e do Dever de Educar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


