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PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/01/2016

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das
provas e das normas que regem esse Concurso ou Processo Seletivo.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente
devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de material transparente com tinta azul
ou preta de ponta grossa, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer
material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata exclusão do
candidato.

3. Verifique se o cargo constante na capa deste caderno é aquele para o qual realizou a inscrição.

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E,
sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.

5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o
preenchimento da grade de respostas e da folha definitiva da prova de redação.
6. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a
Ata de Prova.

7. Nenhuma informação sobre o conteúdo das questões será dada pelo fiscal.

8. No caderno de prova, o candidato poderá rabiscar, riscar e calcular.

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de
Execução desse Concurso ou Processo Seletivo.

10. Certifique-se de que este caderno contém 50 (cinquenta) questões e 1 (uma) prova de redação.
Caso contrário, solicite ao fiscal da sala a sua substituição.

Boa prova!

PROFESSOR - NÍVEL I
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LÍNGUA PORTUGUESA

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.

A ação humana e as enchentes

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

A interferência humana sobre os cursos d'água, provocando enchentes e inundações, ocorre
das mais diversas formas. Em casos extremos, porém menos comuns, tais situações podem estar
relacionadas com rompimentos de diques e barragens, o que pode causar sérios danos _____
sociedade. Quase sempre, entretanto, essa questão está ligada ao ______ uso do espaço urbano.

Um problema que parece não ter uma solução rápida é o elevado índice de poluição, causado
tanto pela ausência de consciência por parte da população quanto por sistemas ineficientes de
coleta de lixo ou de distribuição de lixeiras pela cidade. Além do mais, ______ problemas
causados pela poluição gerada por empresas e outros órgãos. Com isso, ocorre o entupimento
dos bueiros que seriam responsáveis por conter parte da água que eleva o nível dos rios. Além
do mais, o lixo gerado é levado pelas enxurradas e contribui ainda mais para elevar o volume das
águas.

Outra questão é a ocupação irregular ou desordenada do espaço geográfico: algumas áreas
correspondem ao leito maior de um rio que, esporadicamente, inunda. Com a ocupação irregular
dessas áreas – muitas vezes causada pela ausência de planejamento adequado –, as pessoas
estão sujeitas à ocorrência de inundações. Além disso, a remoção da vegetação que compõe o
entorno do rio pode intensificar o processo, pois ela teria a função de reter parte dos sedimentos
que vão para o leito e aumentam o nível das águas.

Apesar de todos os problemas mencionados, a causa considerada principal para as enchentes
é, sem dúvida, a impermeabilização do solo. Com a pavimentação das ruas e a cimentação de
quintais e calçadas, a maior parte da água, que deveria infiltrar no solo, escorre na superfície,
provocando o aumento das enxurradas e a elevação dos rios. Além disso, a impermeabilização
contribui para a elevação da velocidade desse escoamento, provocando erosões e causando
outros tipos de desastres ambientais urbanos.

Hoje ............... inúmeras medidas de combate às enchentes. A cidade de Belo Horizonte,
por exemplo, contratou em outubro de 2013 alguns “olheiros”, que são funcionários encarregados
de detectar o início de inundações em áreas de risco. Eles teriam a função de minimizar os efeitos
da “inundação relâmpago”, aquela que ocorre em um curtíssimo período de tempo. Outras ações
envolvem a construção de barragens e o desassoreamento do leito dos rios, em que todos os
sedimentos existentes no fundo dos cursos d'água são removidos, aumentando a sua
profundidade.

Todas essas medidas, no entanto, são paliativas, ou seja: são apenas para minimizar ou
combater uma situação já existente. A melhor forma de lidar com esse problema, na verdade, é
realizar uma devida prevenção, através da construção de sistemas eficientes de drenagem, da
desocupação de áreas de risco, da criação de reservas florestais nas margens dos rios, da
diminuição dos índices de poluição e de geração de lixo, além de um planejamento urbano mais
consistente.

Fonte: http://brasilescola.uol.com.br/geografia/enchentes.htm – Texto adaptado especialmente para esta prova.

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que
preenche, correta e respectivamente, as lacunas
tracejadas das linhas 03, 04 e 07.

A) à – mau – há
B) há – mal – tem
C) à – mal – existe
D) a – mau – há
E) há – mau – existem

QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa que NÃO
pode preencher corretamente a lacuna
pontilhada da linha 24.

A) existem
B) há
C) se conhecem
D) devem haver
E) são conhecidas
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QUESTÃO 03 – Segundo o texto, todos os
fatores a seguir estão relacionados à ocorrência
de enchentes, EXCETO:

A) Os elevados índices de poluição causada pelo
homem nas cidades.

B) Os sistemas ineficientes de coleta de lixo e a
falta de lixeiras nas cidades.

C) Os desequilíbrios climáticos, que provocam
muita chuva em um curto espaço de tempo.

D) A ocupação irregular de certas áreas, por
causa da falta de planejamento urbano.

E) A pavimentação das ruas, que torna o solo
impermeável e impede a drenagem das
águas.

QUESTÃO 04 – Considere as seguintes
assertivas:

I. Segundo o texto, o homem, por suas ações,
é o responsável pela maioria das causas das
enchentes.

II. O texto não faz nenhuma referência ao
Brasil, portanto os problemas referidos não
dizem respeito aos brasileiros.

III. O texto transmite a ideia, com relação às
enchentes, de que “prevenir é melhor do
que remediar”.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e II.
D) Apenas I e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 05 – No período a seguir, retirado do
texto, se o termo “da vegetação” fosse
substituído por das árvores, quantas outras
palavras também deveriam ser modificadas
para que houvesse concordância?

Além disso, a remoção da vegetação que
compõe o entorno do rio pode intensificar o
processo, pois ela teria a função de reter parte
dos sedimentos que vão para o leito e
aumentam o nível das águas. (l.15-17).

A) Duas.
B) Três.
C) Quatro.
D) Cinco.
E) Seis.

QUESTÃO 06 – Na linha 04, o termo
“entretanto” expressa ideia de oposição ou
adversidade; assinale a alternativa em que
aparece um termo de mesmo sentido.

A) Como estava frio, não saí de casa.
B) Vesti o casaco e fui trabalhar.
C) Não li o jornal, por isso não soube do

ocorrido.
D) Não sei se leio um pouco ou assisto ao

telejornal.
E) Ele não estudou muito, porém conseguiu ser

aprovado.

QUESTÃO 07 – Assinale a alternativa em que
todas as palavras, retiradas do texto, têm o
mesmo número de letras e fonemas.

A) Diques – barragens – esporadicamente.
B) Problema – sociedade – extremos.
C) Enxurradas – ambientais – lixo.
D) Consciência – humana – sedimentos.
E) Solo – índices – ocorrência.

QUESTÃO 08 – Considere as seguintes
afirmativas sobre a pontuação e a estrutura do
texto:

I. O emprego das vírgulas que separam “Em
casos extremos” (l. 02), “Com isso” (l. 08)
e “esporadicamente” (l. 13) justifica-se pela
mesma regra.

II. Na linha 12, os dois-pontos poderiam ser
substituídos por vírgula seguida de “pois”,
mantendo a correção e o sentido do texto.

III. Se o segmento “Apesar de todos os
problemas mencionados” (l. 18) fosse
deslocado para após “enchentes” (mesma
linha), ficaria entre vírgulas (com inicial
minúscula) e manteria o sentido e a
correção do texto.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e II.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.
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QUESTÃO 09 – Assinale a alternativa em que
as palavras NÃO são acentuadas graficamente
pela mesma razão que se acentua
interferência e rápida, respectivamente.

A) área – geográfico.
B) água – dúvida.
C) ausência – relâmpago.
D) através – nível.
E) início – curtíssimo.

QUESTÃO 10 – O sentido de consistente
(l. 36) no texto assemelha-se a qual dos
seguintes casos?

A) O bolo ficou bem consistente, pois faltou
fermento.

B) Aquele atleta tem musculatura consistente.
C) A parede era pouco consistente e

desmoronou.
D) Suas metas para a empresa eram bem

consistentes.
E) Fizemos um lanche bem consistente após o

jogo.
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INFORMÁTICA

Para a resolução das questões desta prova,
considere os seguintes detalhes: (1) o
mouse está configurado para uma pessoa
que o utiliza com a mão direita (destro) e
usa, com maior frequência, o botão
esquerdo, que possui as funcionalidades de
seleção ou de arrastar normal, entre
outras. O botão da direita serve para ativar
o menu de contexto ou de arrastar
especial; (2) os botões do mouse estão
devidamente configurados com a
velocidade de duplo clique; (3) os
programas utilizados nesta prova foram
instalados com todas as suas
configurações padrão, entretanto, caso
tenham sido realizadas alterações que
impactem a resolução da questão, elas
serão alertadas no texto da questão ou
mostradas visualmente, se necessário; (4)
no enunciado e nas respostas de algumas
questões, podem existir palavras que
foram digitadas entre aspas, apenas para
destacá-las. Nesse caso, para resolver as
questões, desconsidere as aspas e atente-
se somente para o texto propriamente dito;
e (5) para resolver as questões desta prova
considere, apenas, os recursos
disponibilizados para os candidatos, tais
como essas orientações, os textos
introdutórios das questões, os enunciados
propriamente ditos e os dados e
informações disponíveis nas Figuras das
questões, se houver.

QUESTÃO 11 – Suponha a seguinte situação no
Windows 7 (Português): (1) a lixeira está vazia;
(2) o usuário exclui um arquivo Texto.docx da
Área de Trabalho através da tecla Delete; (3) o
usuário pressiona concomitantemente as teclas
Ctrl e Z. O que deve acontecer?

A) O arquivo Texto.docx é excluído
definitivamente da lixeira.

B) O arquivo Texto.docx é recuperado da lixeira,
e a lixeira fica vazia.

C) O arquivo Texto.docx é recuperado da lixeira,
e a lixeira não fica vazia.

D) Uma mensagem de erro sobre a exclusão
definitiva é mostrada.

E) Uma mensagem de erro sobre a recuperação
é mostrada.

QUESTÃO 12 – Levando em consideração o uso
do Microsoft Word 2003 (Português), suponha a
seguinte situação: (1) há um arquivo de texto
aberto, contendo um parágrafo com três frases,
e todo o texto não está em negrito; (2) o cursor
está posicionado entre as letras “o” e “n” da
palavra concurso, na segunda frase; (3) não há
nenhuma seleção de texto. O que pode ser
realizado para grifar apenas a palavra
“concurso” em negrito?

A) Selecionar a palavra e, após, pressionar as
teclas Alt e N.

B) Selecionar a palavra e, após, pressionar as
teclas Shift e N.

C) Pressionar, concomitantemente, as teclas Alt
e N.

D) Pressionar, concomitantemente, as teclas
Ctrl e N.

E) Pressionar, concomitantemente, as teclas
Shift e N.

Levando em consideração a utilização do
Microsoft Excel 2003 (Português), analise
a planilha mostrada na Figura 1 e responda
às questões 13 e 14.

Figura 1

QUESTÃO 13 – Que resultado deve ser obtido
com a fórmula =SOMA(E2;E5)?

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

QUESTÃO 14 – Que resultado deve ser obtido
com a fórmula =MÉDIA(C2:C4)?

A) 1
B) 2
C) 4
D) 6
E) 8
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QUESTÃO 15 – No Internet Explorer 11, para
que serve a tecla F11?

A) Habilitar o modo anônimo.
B) Habilitar o modo protegido.
C) Mostrar a ajuda.
D) Mostrar janela em cascata.
E) Mostrar tela inteira.
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CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES

QUESTÃO 16 – De acordo com o site da
Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, NÃO é
considerado um dos símbolos do Município o:

A) Brasão.
B) Quati.
C) Lobo guará.
D) Ipê roxo.
E) Tucano.

QUESTÃO 17 – Ataques terroristas chocaram
mais uma vez o mundo em março desse ano
na cidade de Bruxelas. Bruxelas é capital de
que país europeu?

A) Holanda.
B) Suécia.
C) Suíça.
D) Hungria.
E) Bélgica.

QUESTÃO 18 – “Ban Ki-Moon pede que Israel
proteja crianças palestinas.” (Exame.com,
18/6/15). Ban Ki-Moon lidera que organismo
internacional?

A) Área de Livre Comércio das Américas –
ALCA.

B) Organização do Tratado do Atlântico Norte –
OTAN.

C) Anistia Internacional – AI.
D) Organização das Nações Unidas – ONU.
E) Fundo Monetário Internacional – FMI.

QUESTÃO 19 – Em relação à Argentina, são
feitas as seguintes considerações:

I. Possui o segundo maior território da
América do Sul.

II. Dentre os países da América do Sul, é o
maior parceiro comercial do Brasil.

III. A República parlamentarista é sua forma
de governo.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas I e II.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 20 – No Brasil, durante o horário de
verão, os relógios devem ser adiantados em
uma hora. Entretanto, o horário de verão não é
utilizado em todo território nacional. O horário
de verão atinge as seguintes regiões:

I. Norte.
II. Nordeste.

III. Centro-oeste.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas III.
C) Apenas I e II.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.
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LEGISLAÇÃO/ESTRUTURA E
FUNCIONAMENTO DO ENSINO

QUESTÃO 21 – Dentre as metas previstas na
Lei nº 13.005/2014, está a de universalizar, até
2016, a educação infantil na pré-escola para as
crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de
idade e ampliar a oferta de educação infantil
em creches de forma a atender, no mínimo,
___________ das crianças de até 3 (três) anos
até o final da vigência deste Plano Nacional de
Educação.

Assinale a alternativa que preenche
corretamente a lacuna do trecho acima.

A) 40% (quarenta por cento)
B) 50% (cinquenta por cento)
C) 60% (sessenta por cento)
D) 80% (oitenta por cento)
E) 100% (cem por cento)

QUESTÃO 22 – Segundo as Diretrizes
Curriculares Nacionais da Educação Básica
(2013), as instituições de Educação Infantil
devem:

I. Oferecer espaço limpo, seguro e voltado
para garantir a saúde infantil.

II. Organizar ambientes acolhedores,
desafiadores e inclusivos, plenos de
interações, explorações e descobertas
partilhadas com outras crianças e com o
professor.

III. Criar contextos que articulem diferentes
linguagens e que permitam a participação,
expressão, criação, manifestação e
consideração de seus interesses.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas I e II.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 23 – O Art. 21 da Resolução
CNE/CEB nº 4/2010, que trata das etapas da
educação básica, afirma que a educação
infantil é formada:

A) Pelo berçário e pelo maternal.
B) Pelo maternal e pela creche.
C) Pela creche e pela pré-escola.
D) Pela pré-escola e pelo jardim de infância.
E) Pelo berçário e pelo jardim de infância.

QUESTÃO 24 – O Art. 22 da Lei
nº 9.394/1996, estabelece, dentre as
finalidades da Educação Básica:

I. Assegurar ao educando a formação comum
indispensável para o exercício da
cidadania.

II. Fornecer aos jovens os meios de inserção e
promoção no mercado de trabalho.

III. Estimular no aluno a atividade política em
movimentos sociais no espaço escolar.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas I e II.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 25 – Sobre a Educação Infantil, as
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação
Básica (2013) enfatizam que:

I. As instituições de Educação Infantil devem
assegurar a educação em sua
integralidade, entendendo o cuidado como
algo dissociado do processo educativo.

II. O combate ao racismo e às discriminações
de gênero, socioeconômicas, étnico-raciais
e religiosas deve ser objeto de constante
reflexão e intervenção no cotidiano da
Educação Infantil.

III. A execução da proposta curricular requer
atenção cuidadosa e exigente às possíveis
formas de violação da dignidade da
criança.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas III.
C) Apenas I e II.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.
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ESTATUTO DO SERVIDOR MUNICIPAL

QUESTÃO 26 – Poderão ser pagos aos
servidores do Município de Foz do Iguaçu,
juntamente com o vencimento, as seguintes
vantagens pecuniárias:

A) Indenizações, abonos e benefícios.
B) Auxílios, indenizações e gratificações.
C) Gratificações, benefícios e indenizações.
D) Abonos, auxílios e participações.
E) Benefícios, antecipações e adiantamentos.

QUESTÃO 27 – O Art. 132 determina que, ao
ser interrompido o gozo de férias, seja garantido
ao servidor a complementação da fruição tão
logo cesse a causa da interrupção e que as férias
somente poderão ser interrompidas por:

A) Solicitação do Erário.
B) Determinação da justiça.
C) Motivo de calamidade pública e comoção

interna.
D) Motivo de compensação de faltas cometidas

no período aquisitivo.
E) Chamada extraordinária para os cargos em

comissão especial do plenário.

QUESTÃO 28 – No Município de Foz do Iguaçu,
acidente de trabalho é o que ocorre durante a
realização de atividades relativas às atribuições
do cargo, provocando lesão corporal ou
perturbação funcional que cause perda ou
redução, temporária ou permanente, da
capacidade para o trabalho ou a morte do
servidor, considerando que acidente de trabalho
é:

I. Acidente Típico e de Trajeto.
II. Atropelamento e quedas as quais

impossibilite o desempenho da função.
III. Doença Profissional e do Trabalho.

Quais estão INCORRETAS?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.
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MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 29 – Considere os subconjuntos A,
B e C do universo = { ∈ 	 	 ≤ 12}, onde:
A={2,3,5,7}, B={2,3,4,6,8,9} e
C={2,4,8,12}.

A respeito das operações entre esses
conjuntos, assinale a alternativa correta.

A) AB={2,3,5}
B) AC={2,4}
C) A(BC)={2,3,5,7,4,8,12}
D) A(BC)={2,3}
E) A(BC)={8,3}

QUESTÃO 30 – O resultado da expressão

aritmética é:

A)

B)

C)

D)

E)

QUESTÃO 31 – O salário básico de um
motorista de ônibus é de R$ 1.530,00. Se a
categoria recebeu um aumento de 15%, o
salário passará a ser de:

A) R$ 1.515,00.
B) R$ 1.545,00.
C) R$ 1.552,95.
D) R$ 1.759,50.
E) R$ 2.240,00.



400_RL_NM_M_V3_25/5/201611:39:06

Execução: Fundatec
NÍVEL MÉDIO

11

QUESTÃO 32 – Analisando a função de

segundo grau , um
indivíduo fez as seguintes afirmações:

I. A imagem da função é [4,+).
II. A função é crescente para todo x<3.

III. A função é decrescente para todo x<4.
IV. A função é nula quando x=1 e x=5.
V. A função é positiva quando 1<x<5.

Quais estão corretas?

A) Apenas II.
B) Apenas II e III.
C) Apenas II, IV e V.
D) Apenas I, III, IV.
E) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 33 – Um empresário deseja
escolher entre duas ofertas de telefonia
celular: a empresa A oferece 100 minutos de
franquia para ligações entre quaisquer
operadoras no valor de R$ 39,00 ao mês e
mais R$ 2,00 por minuto de ligação excedente.
A empresa B oferece os mesmos 100 minutos
de franquia para ligações entre quaisquer
operadoras no valor R$ 45,00 ao mês e mais
R$ 1,00 por minuto de ligação excedente. A
partir de quantos minutos excedentes a
proposta da empresa B é mais vantajosa que
a da empresa A?

A) 12 minutos.
B) 10 minutos.
C) 8 minutos.
D) 6 minutos.
E) 3 minutos.

QUESTÃO 34 – O perímetro de um retângulo
é de 2.040m. A medida de um lado desse
retângulo é um quarto da medida do outro
lado. As dimensões desse retângulo é:

A) 51m e 102m.
B) 50m e 200m.
C) 153m e 612m.
D) 102m e 408m.
E) 204m e 816m.
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QUESTÃO 35 – Um indivíduo aplicou R$
200,00 remunerado a uma taxa de juros
simples de 2% a.m. Quanto tempo ele deve
deixar o depósito aplicado para resgatar o
dobro do valor da aplicação?

A) 5 meses.
B) 50 meses.
C) 100 meses.
D) 125 meses.
E) 130 meses.

QUESTÃO 36 – A partir dos elementos do
conjunto S={2,3,5,7}, quantos números de
dois algarismos distintos podemos formar?

A) 6.
B) 8.
C) 12.
D) 16.
E) 24.

QUESTÃO 37 – Uma pessoa tinha guardado
R$ 115,00 em economias. A partir de então,
ela resolveu economizar R$ 2,00 por dia
durante 90 dias. Qual o valor total
economizado ao final desse período se durante
esse tempo o dinheiro economizado nos dias
anteriores não for gasto?

A) R$ 178,00.
B) R$ 291,00.
C) R$ 293,00.
D) R$ 295,00.
E) R$ 297,00.

QUESTÃO 38 – Jogando um dado não viciado,
qual a probabilidade de ocorrer uma face maior
que 3?

A)

B) 	
C) 	
D) 	
E) 	
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FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO

QUESTÃO 39 – “Sem a _________, é
impossível a qualquer pessoa atuar de forma
competente na sociedade em que vive.”
(ANTUNES, 2014).

Assinale a alternativa que preenche
corretamente a lacuna do trecho acima.

A) avaliação
B) aprendizagem
C) memorização
D) informação
E) disciplina

QUESTÃO 40 – Segundo Libâneo (1984), a
Pedagogia Renovada encara a criança como:

I. Dotada de liberdade, iniciativa e interesses
próprios.

II. Objeto da aprendizagem.
III. Agente do seu próprio desenvolvimento.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 41 – Temas geradores, círculos de
cultura e autogestão pedagógica são conceitos
importantes para a compreensão da obra de:

A) Anísio Teixeira.
B) Paulo Freire.
C) Celso Furtado.
D) Darcy Ribeiro.
E) Lourenço Filho.

QUESTÃO 42 – De acordo com Oliveira-
Formosinho (2007), são características do
estágio de desenvolvimento denominado por
Piaget de intuitivo ou pré-operatório:

I. Desenvolvimento da função simbólica.
II. Surgimento da linguagem.

III. Inteligência intuitiva.
IV. Maturação das operações formais.

Quais estão corretas?

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

QUESTÃO 43 – “Complexos temáticos” e
“centros de interesses” são práticas
pedagógicas criadas, respectivamente, por:

A) Decroly e Piaget.
B) Piaget e Dewey.
C) Pistrak e Decroly.
D) Montessori e Pistrak.
E) Dewey e Montessori.

QUESTÃO 44 – “A pedagogia Freinet é uma
proposta educativa coerente e de profundo
compromisso com a criança e com sua efetiva
participação na escola, na família e na
comunidade.” (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2007).
Segundo o autor, são características a serem
reconhecidas na pedagogia Freinet:

I. Trabalho criativo como motor da ação
educativa.

II. Educando visto como um indivíduo isolado.
III. Ação educativa centrada no professor.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas I e II.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.
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QUESTÃO 45 – Oliveira-Formosinho (2007)
enfatiza que, dentre os princípios da pedagogia
montessoriana, NÃO está a:

A) Livre escolha.
B) Independência.
C) Liberdade.
D) Indisciplina ativa.
E) Transformação da escola.

QUESTÃO 46 – De acordo com Tosi (2013), a
aula expositiva está dentre as técnicas de ensino
mais consagradas e pode se manifestar nas
seguintes variações:

I. Exposição dogmática.
II. Exposição dialogada.

III. Exposição demonstrativa.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e II.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 47 – Ao analisar o tema da
avaliação, Libâneo (2012) afirma que ela deve:

A) Estar subordinada à metodologia.
B) Ser o ponto final do processo de ensino.
C) Corresponder a um dos objetivos da didática.
D) Existir a serviço da aprendizagem.
E) Ter autonomia frente ao planejamento.

QUESTÃO 48 – De acordo com Cruz e Oliveira
(In: DAMASCENO, 2011), na escola
epistemológica racionalista, o centro do
conhecimento seria o:

A) Professor.
B) Aluno.
C) Planejamento.
D) Conteúdo.
E) Currículo.

QUESTÃO 49 – Segundo Tosi (2013), através
da avaliação diagnóstica, é possível detectar:

I. Os problemas espaciais de cada um dos
alunos.

II. Os domínios de conteúdos e habilidades.
III. As expectativas da comunidade.
IV. Os recursos à disposição.

Quais estão corretas?

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

QUESTÃO 50 – NÃO corresponde a uma das
Múltiplas Inteligências identificadas por Howard
Gardner:

A) Cinestésica.
B) Lógica.
C) Espacial.
D) Motriz.
E) Naturalista.
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Instruções: Elabore um texto dissertativo-argumentativo com extensão mínima de 20 linhas e
máxima de 30, expondo suas ideias sobre o tema proposto. Não se esqueça de criar um título.

Importante:
1. Confira se seus dados de identificação estão corretos na sua folha definitiva de redação. Qualquer

divergência, chame o fiscal da sala.
2. Faça o rascunho de seu texto, revise-o e, a seguir, passe a limpo na folha definitiva que está

devidamente identificada.
3. Não serão corrigidos textos a lápis.
4. Não é permitido o uso de corretivo líquido. Caso cometa algum equívoco, risque-o e reescreva a

passagem.
5. Textos que não abordarem o tema proposto e que não tiverem o número mínimo de linhas

delimitado NÃO serão considerados.
6. A letra deverá ser legível e de tamanho regular.

TEMA – O homem e os impactos ambientais

Se é verdade que os avanços científicos e tecnológicos trouxeram ao homem melhores
condições de vida, também é verdade que junto a isso vieram consequências negativas para a
natureza. Objetos que propiciam conforto e comodidade requerem recursos naturais para a sua
produção: fontes de energia, água, matérias-primas, entre outros. Quando não servem mais, o
descarte desses objetos volta a impactar a natureza. Esse ciclo incessante só tem uma justificativa:
satisfazer momentaneamente o desejo humano; entretanto, este planeta caminha para um colapso,
dado o seu estado de degradação. Logo, é mais do que hora de o homem agir de modo mais
responsável com a “casa” em que vive.

Considerando esse contexto e as informações de que você dispõe, solicitamos a elaboração de
um texto dissertativo que deverá discorrer sobre a seguinte questão: O que cada indivíduo e
cada nação podem fazer para minimizar os impactos provocados pelo homem na
natureza?

Ao desenvolver seu texto, suas ideias devem estar organizadas de acordo com a tipologia
textual solicitada: uma dissertação; ou seja, um texto em que você deverá posicionar-se sobre o
tema dado, apresentando argumentos plausíveis, que sustentem seus pontos de vista, e respeitando
a norma culta da Língua Portuguesa.
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Utilize este espaço para fazer seu rascunho
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