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PROFESSOR PEDAGOGIA 

 

 

26. (CONCURSO MAURITI/2018) Sobre o 

papel das fontes para a construção do 

conhecimento histórico assinale a opção 

correta: 

A) As fontes históricas informam sobre como 

uma sociedade via a si mesma. 

 

B)  Enquanto fontes históricas são 

consideradas válidas aquelas que são 

produzidas para fins de pesquisa histórica 

 

C) As fontes escritas são as únicas que podem 

ser consideradas no trabalho do historiador. 

 

D) A crítica realizada aos documentos permite 

um conhecimento da verdade absoluta dos 

fatos. 

 

E) O trabalho com as fontes da literatura não 

permitem credibilidade ao conhecimento 

histórico. 

 

27. (CONCURSO MAURITI/2018) A 

principal mão de obra do Brasil Colônia 

foi a escrava. Mas isso não foi feito sem a 

resistência dos escravos. Acerca do tema 

da resistência dos escravos no Brasil 

Colonial assinale a alternativa correta: 

A) O envenenamento dos donos de engenho e 

de suas famílias,  constituiu-se no principal 

mecanismo de resistência dos escravos no 

Brasil Colônia pois não possuíam 

armamento  e nem sabotar a produção;  

 

B) O suicídio não se constituía uma 

alternativa, diante disso, as fugas para 

fundações de vilas e cortiços representou 

forte elemento da resistência escrava na 

colônia; 

 

C) A organização social alternativa realizada 

com o Quilombo de Palmares representou a 

fortaleza da resistência negra contra a 

escravidão, chegando a provocar uma 

reação dos governantes e proprietários que 

passaram a atacar o quilombo até a sua 

destruição. 

 

D) Mesmo que tenham ocorrido por toda a 

colônia, os quilombos não representaram 

uma ameaça ao sistema colonial no Brasil, 

pois não alteravam a condição dos escravos 

na economia açucareira. 

 

E)  Os indígenas não se rebelaram contra a 

escravidão, pois foram tratados em 

condições distintas aos escravos de origem 

africana, assegurando direitos que os 

africanos somente teriam acesso 

posteriormente.   

 

28. (CONCURSO MAURITI/2018) Sobre a 

Acerca do tema das religiosidades 

africanas e indígenas no Brasil Colônia, 

marque a opção correta. 

A) Os rituais africanos e indígenas foram 

tolerados no Brasil colonial especialmente 

usados como estratégia de dominação 

ideológica 

B) Diferente de outras áreas colonizadas no 

Continente Americano, nas regiões do 

Brasil Colônia não foram encontradas tribos 

indígenas com práticas rituais de 

canibalismo. 

C) As crenças africanas e indígenas não foram 

influenciadas pelos aspectos do catolicismo 
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D) O culto da A vivência e a prática da 

religiosidade representou importante 

mecanismo de resistência dos escravos 

contra a aculturação imposta pelo sistema 

escravocrata. 

E) Mesmo com os terríveis efeitos da 

escravidão os escravos africanos 

preservaram todas as características de suas 

religiosidades através da implantação e 

absorção dos elementos do catolicismo. 

 

29. (CONCURSO MAURITI/2018) “Ao 

longo de 1821, as outras províncias 

brasileiras formaram governos 

provisórios ou juntas governativas, 

eleitas e reconhecidas pelas cortes de 

Lisboa, reforçando seu próprio poder, 

em oposição ao controle central do Rio 

de Janeiro”.   

Lúcia Bastos Pereira das Neves. A vida politica, in 

Crise Colonial e Independência. Coord. Alberto da 

Costa e Silva. Rio de Janeiro: Objetiva, 2011, p. 93. 

Considerando o texto sobre o processo de 

Independência do Brasil marque a opção 

correta: 

A) Frente aos Considerando a existência de 

diversos projetos regionais bem distintos 

entre si, a organização nacional no Brasil de 

1822 implantou o governo republicano para 

garantir a unidade nacional; 

 

B) Considerando a grande extensão do 

território, o projeto de emancipação politica 

do Brasil buscou atender desejos e 

necessidades das regiões, especialmente 

quanto às questões culturais e econômicas; 

 

C)  Desde o Rio de Janeiro a Corte entrou em 

sintonia com os demais países da América 

que se tornavam emancipados politicamente 

da Espanha e que, como no caso do Brasil, 

optavam pelo Regime Monárquico como 

sistema de governo. 

 

D)  A unidade nacional do território e a 

proposta centralizadora do Império foram 

impostas desde o chamado “projeto do Rio 

de Janeiro” que não considerou as situações 

diferentes e outros projetos nos diversos 

lugares do território; 

 

E) As grandes representações dos desejos 

provinciais e da população do Brasil 

Colônia eram as cortes estabelecidas no Rio 

de Janeiro. Por isso a população de todo o 

País criado pelo processo independentista 

de 1822 apoiaram amplamente o chamado 

“projeto do Rio de Janeiro”. 

 

30. (CONCURSO MAURITI/2018) Dentre 

os principais marcos do processo de 

redemocratização após o Regime Militar, 

a promulgação da atual Constituição 

Brasileira completa em 2018 três 

décadas. Em sua simbologia a 

Constituição de 1988 ficou conhecida 

como: 

A) A Constituição Democrata; 

B) A Constituição Republicana; 

C) A Constituição Social; 

D) A Constituição Cidadã; 

E) A Constituição do Povo.   

 

31. (CONCURSO MAURITI/2018) A sigla 

APA se refere às Áreas de Proteção 

Ambiental como a APA-Araripe. Dentre 
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as siglas de Estados representados abaixo 

marque a opção INCORRETA: 

A) PR – Paraná; 

B) CE – Ceará; 

C) PA – Pernambuco; 

D) BA – Bahia; 

E) PB – Paraíba.  

 

32. (CONCURSO MAURITI/2018) A 

ideia de Saneamento Básico aponta para 

uma definição como “o conjunto de 

procedimentos adotados numa 

determinada região, visando 

proporcionar uma situação higiênica 

para os habitantes”. Considerando essa 

definição marque a opção  correta sobre 

procedimentos que podem ser adotados 

com relação ao saneamento básico: 

 

A) tratamento de água, canalização e 

tratamento de esgotos; 

 

B) Distribuição de materiais esportivos e 

promoção de eventos religiosos; 

 

C) Coleta indiscriminada de resíduos, pois o 

que é mais significante é que as ruas 

estejam limpas independentemente dos 

locais aonde o lixo venha a ser armazenado 

ou destinado; 

 

D) distribuição de cestas básicas à população 

carente.  

 

E) Distribuição aleatória de licenças para 

aterros sanitários. 

 

33. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Tendo como base os dados divulgados 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE, no começo de 2014 

marque a alternativa correta acerca da 

situação dos trabalhadores de cor negra 

no Brasil: 

 

A)  Embora a desigualdade entre brancos e 

negros tenha diminuído nos últimos anos, 

ela continua bastante alta. 

 

B)  O trabalhador negro no Brasil ganha um 

rendimento equivalente ao recebido pelos 

trabalhadores de cor branca; 

 

C)  Com a implantação do sistema de cotas se 

tem a expectativa que as diferenças salariais 

entre brancos e negros sejam ampliadas, 

pois os sujeitos da população negra devem 

seguir sem acesso às universidades; 

 

D)  A inclusão dos trabalhadores de cor negra 

se encontra em desenvolvimento no Brasil 

desde a implantação da República que 

incentivou a vinda de imigrantes africanos 

para o trabalho nas nascentes indústrias 

brasileiras; 

 

E) A implantação do regime de cotas é 

representativa do grande poder que a 

população negra tem no mercado de 

trabalho e que através dessa estratégia 

busca manter a sua condição de melhor 

remuneração com relação aos trabalhadores 

brancos. 

 

34. (CONCURSO MAURITI/2018) “O 

clima do semi-árido constitui-se em um 

problema para a ocupação efetiva do 

território e para o estabelecimento de 

unidades econômicas permanentes. A 

irregularidade de chuvas, característica 

mais marcante deste clima, limita as 
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possiblidades de aproveitamento do solo 

e de desenvolvimento de uma produção 

em larga escala. O Estado do Ceará 

encontra-se quase todo no interior do 

espaço que se costuma denominar de 

‘Polígono das Secas’ – o semi-árido – e, 

assim, sua história é marcada pelas secas 

e suas consequências.” Neves, Frederico 

de Castro. A seca na história do Ceará. 

In Uma nova história do Ceará. Org. 

Simone de Souza. Fortaleza: Edições 

Demócrito Rocha, 2007, p. 76. 

Sobre o tema das secas no Ceará assinale 

a alternativa correta: 

A) As secas estão na ordem das questões 

naturais e assim os poderes constituídos 

politicamente nada podem fazer para 

administrar a situação; 

 

B) Tudo deve ser visto de forma perspectiva 

pois a situação de estiagem tem gerado 

muitos empregos através das ações do 

sistema de caminhões pipa, que muitas 

vezes supera a capacidade de emprego e 

trabalho da produção agrícola; 

 

C)  Todas as situações de planejamento 

referentes aos problemas das secas 

poderiam ser resolvidas com a associação 

entre os saberes populares com os profetas 

da seca e as novas tecnologias; 

 

D)  Nos momentos atuais, graças as novas 

posturas dos gestores políticos, podemos 

perceber que já foram superados os efeitos 

da chamada “indústria da seca” como a 

exploração politica e econômica de 

ocupantes de cargos políticos; 

 

E) As politicas públicas devem ser 

direcionadas para a gestão de aspectos 

vivenciados com as secas e crises hídricas, 

sempre buscando a ativação de formas de 

gestão sustentável frente as variações 

climáticas e o problema de acesso à terra e 

a distribuição de renda. 

 

35. (CONCURSO MAURITI/2018) “A 

cidade está presente na espacialidade 

cearense desde o início de sua ocupação. 

Apesar de reduzido, o numero de núcleos 

urbanos desempenhou importante papel 

na produção do espaço no Estado e estão 

intimamente vinculados à sua atual 

configuração. Enquanto ponto localizado 

no espaço, com sua territorialidade 

própria, a cidade foi e é um excelente elo 

entre as diversas formas de organização 

e exploração do espaço cearense.” Da 

silva, José Borzachiello. A cidade 

contemporânea no Ceará. In Uma nova 

história do Ceará. Fortaleza: Edições 

Demócrito Rocha, 2007. Sobre o processo 

de urbanização do espaço no Brasil 

marque a opção correta: 

 

A) Constituindo a área de maior concentração 

econômica do Brasil, a região Sudeste 

também apresenta a maior concentração 

urbana, onde se encontram as maiores e 

mais habitadas cidades. 

 

B) Com o processo conhecido como 

“desmetropolização” se tem vivenciado a 

diminuição dos índices de crescimento das 

regiões metropolitanas com mais de dez 

milhões de habitantes, movimento que se dá 

em paralelo ao crescimento das pequenas 

cidades. 

 

C) Com relação ao tema da distribuição da 

população urbana o Brasil apresenta uma 
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formação igualitária e homogênea 

caracterizada pelo equilíbrio entre as 

diversas regiões. 

D) Quando se considera a região Centro-Oeste 

do Brasil observa-se que, com exceção das 

áreas de Goiânia, Cuiabá e Brasília, a 

espacialidade urbana é quase nula. 

E) As áreas mais povoadas do Brasil se 

concentram nas regiões Nordeste e Sul, o 

que explica os maiores índices de 

urbanização com as maiores cidades; 

 

36. (CONCURSO MAURITI/2018) Ao se 

organizar um herbário algumas 

informações devem ser consideradas e 

registradas, entre elas: 

I. Características gerais das flores e das folhas 

(cor, textura, odor, ocorrência de látex e 

resina) 

II. Hábito e forma de vida. 

III. Altura do indivíduo responsável pelo 

espaço planejado. 

IV. As pessoas envolvidas no projeto têm que 

ter a mesma altura. 

Assinale a alternativa em que todas as 

afirmativas estão CORRETAS: 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas II e III. 

C) Apenas I, II e III. 

D) Apenas I, III e IV. 

E) I, II, III e IV. 

 

37. (CONCURSO MAURITI/2018) Os 

medicamentos quase sempre são 

utilizados pelo ser humano com o 

objetivo de amenizar ou, até mesmo, 

erradicar algumas doenças. Os 

antibióticos são grupos de medicamentos 

inseridos no tratamento de doenças 

causadas por bactérias. No tratamento 

dessas doenças, alguns desses 

medicamentos atuam: 

A) danificando estruturas específicas da célula 

bacteriana. 

B) fortificando a estrutura específica da célula 

bacteriana. 

C) criando novas bactérias e aumentando a 

inflamação. 

D) nutrindo a estrutura específica da célula 

bacteriana. 

E) ajudando a estrutura específica da célula 

bacteriana. 

 

38. (CONCURSO MAURITI/2018) São 

consideradas as principais funções das 

plantas nos ecossistemas: 

A) Fonte de poluição e da seca no Nordeste   

B) Fonte renovável de energia e produtoras de 

compostos energéticos pela fotossíntese 

C) Fonte não renovável de energia e 

destruidoras da fotossíntese 

D) Fonte de composto orgânico prejudicial à 

vida na terra pela fotorrespiração 

E) Fonte tóxica causadora da extinção das 

araras azuis  
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39. (CONCURSO MAURITI/2018) Uma 

forma considerada segura, que permite 

evitar doenças sexualmente 

transmissíveis, 

A) Papanicolau 

B) Vasectomia 

C) Pílula do dia seguinte. 

D) DIU. 

E) Camisinha. 

 

40. (CONCURSO MAURITI/2018) “Na 

Educação, não existem respostas prontas. 

Para o sucesso de qualquer iniciativa é 

fundamental ter objetivos claros e levar 

em conta as características particulares 

de cada turma e de cada escola. E, assim 

como qualquer outra ferramenta não é 

capaz de resolver por si só os problemas, 

as tecnologias educacionais precisam de 

um professor que saiba como utilizá-las e 

que acompanhe seus resultados de 

perto.” Disponível em: 

https://novaescola.org.br/conteudo/4671/t

res-formas-de-inserir-a-tecnologia-em-

sala-de-aula-no-dia-a-dia Acesso dia 18 

de setembro de 2018.  

Sobre o ensino de Ciências e as novas 

tecnologias é correto afirmar: 

A) que contribuem para que o aluno não 

necessite do professor e não aprenda a 

pesquisar. 

B) que o professor já não é mais necessário na 

escola. 

C) que as novas tecnologias substituem o 

professor 

D) que contribuem com novas metodologias 

de ensino que permitem ao aluno uma 

maior autonomia na busca pelo 

conhecimento. 

 

E) que o professor e os alunos fiquem 

submissos às novas tecnologias. 

 

41. (CONCURSO MAURITI/2018) Dadas 

as afirmativas, 

I. O maior inteiro que divide os números 118 e 

178 é 8. 

II. Se um inteiro positivo a é divisor de um 

inteiro positivo b e este inteiro b é divisor 

de um inteiro positivo c, então este inteiro 

positivo c é múltiplo do inteiro a. 

III. Um número inteiro primo positivo tem 

apenas dois divisores positivos menores que 

ele. 

verifica-se que está(ão) correta(s) 

A) II, apenas. 

B) III, apenas. 

C) I, apenas. 

D) II e III apenas.  

E) I, II e III. 

 

42. (CONCURSO MAURITI/2018) A 

professora Maria Paula transporta em 

um porta-malas de um carro 12 caixas de 

livros ou 288 revistas. Se forem colocados 

nesse carro 8 caixas de livros, o número 

https://novaescola.org.br/conteudo/4671/tres-formas-de-inserir-a-tecnologia-em-sala-de-aula-no-dia-a-dia
https://novaescola.org.br/conteudo/4671/tres-formas-de-inserir-a-tecnologia-em-sala-de-aula-no-dia-a-dia
https://novaescola.org.br/conteudo/4671/tres-formas-de-inserir-a-tecnologia-em-sala-de-aula-no-dia-a-dia
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de revistas que ela ainda pode carregar 

é:  

A) 192; 

B) 108; 

C) 98; 

D) 96; 

E) 90. 

 

43. (CONCURSO MAURITI/2018) O 

professor José Carlos comprou uma 

coleção de livros pagando uma entrada 

de R$ 560,00 e dividiu o restante em 12 

vezes de R$ 96,80. O valor que o 

professor José Carlos irá pagar está 

compreendido entre:  

A) R$ 1.655,00 e R$ 1.799,00. 

B) R$ 1.788,01 e R$ 1.755,00. 

C) R$ 1.720,01 e R$ 1.740,00. 

D) R$ 1.799,01 e R$ 1.777,00. 

E) R$ 1.733,01 e R$ 1.746,00. 

 

44. (CONCURSO MAURITI/2018) “O 

ensino da matemática pela matemática 

trata-se de um ensino equivocado e com 

chances de proporcionar ao aluno uma 

desmotivação quanto ao aprendizado.” 

https://educador.brasilescola.uol.com.br/

estrategias-ensino/o-ensino-matematica-

enem.htm. Acesso dia 18/09/18 

As informações acerca de todas as áreas do 

conhecimento, entre elas a matemática, 

atualmente estão disponíveis a um clique. 

No contexto atual, observa-se o desafio 

de integrar o ensino da Matemática às 

novas tecnologias. Qual informação, 

dentre as listadas a seguir, melhor 

explica a expressão “integrar as novas 

tecnologias ás aulas de matemática”?  

A) Planejar as aulas a partir do que está 

somente na internet. 

B) Resolver todos os problemas seguindo as 

informações das redes sociais. 

C) Possibilitar experiências com os alunos e 

alunas com a tecnologia disponível (celular, 

computador, entre outros) oportunizando 

situações que envolvam o aprendizado. 

D) Dar aulas utilizando somente conteúdos 

abordados no planejamento tirado da 

internet 

E) Organizar aulas somente com a ajuda dos 

temas das redes sociais em que os alunos e 

as alunas fazem parte. 

 

45. (CONCURSO MAURITI/2018) A 

professora Maria Pedrina se apresentou 

à escola na segunda-feira e foi substituir 

a professora Ana Cláudia que precisou 

tirar licença médica. A professora Maria 

Pedrina deveria ficar substituindo a 

Professora Ana Cláudia durante 180 

dias. A professora Maria Pedrina iniciou 

as aulas no mesmo dia em que se 

apresentou à escola e cumpriu 

exatamente o tempo determinado. Assim, 

o primeiro dia em que a professora 

Maria Pedrina NÃO precisou mais ir a 

escola foi: 

 

https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/o-ensino-matematica-enem.htm
https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/o-ensino-matematica-enem.htm
https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/o-ensino-matematica-enem.htm
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A) uma quarta-feira; 

B) uma quinta-feira; 

C) uma sexta-feira; 

D) um sábado; 

E) um domingo. 

 

46. (CONCURSO MAURITI/2018) Leia o 

texto: 

A OUTRA NOITE 

Outro dia fui a São Paulo e resolvi voltar à 

noite, uma noite de vento sul e chuva, tanto lá 

como aqui. Quando vinha para casa de táxi, 

encontrei um amigo e o trouxe até 

Copacabana; e contei a ele que lá em cima, 

além das nuvens, estava um luar lindo, de Lua 

cheia; e que as nuvens feias que cobriam a 

cidade eram, vistas de cima, enluaradas, 

colchões de sonho, alvas, uma paisagem irreal. 

Depois que o meu amigo desceu do carro, o 

chofer aproveitou um sinal fechado para 

voltar-se para mim: 

– O senhor vai desculpar, eu estava aqui a 

ouvir sua conversa. Mas, tem mesmo luar lá 

em cima? 

Confirmei: sim, acima da nossa noite preta 

e enlamaçada e torpe havia uma outra - pura, 

perfeita e linda. 

– Mas, que coisa... 

Ele chegou a pôr a cabeça fora do carro 

para olhar o céu fechado de chuva. Depois 

continuou guiando mais lentamente. Não sei se 

sonhava em ser aviador ou pensava em outra 

coisa. 

– Ora, sim senhor... 

E, quando saltei e paguei a corrida, ele me 

disse um "boa noite" e um "muito obrigado ao 

senhor" tão sinceros, tão veementes, como se 

eu lhe tivesse feito um presente de rei. 

(http://www.releituras.com/rubembraga_bio.asp. 

Acesso em 18/09/2018) 
 
Marque a alternativa correta que se 

refere  a reação despertada no motorista 

pela fala do autor: 

A) De reflexão e sonhadora, o que se percebe, 

dentre outros elementos, pela conclusão do 

texto: “como se eu lhe tivesse feito um 

presente de rei”. 

B) Melancólica e angustiante, o que pode se 

percebe, dentre outros elementos, quando 

afirma: “ele me disse um ‘boa noite’ e um 

‘muito obrigado ao senhor’ 

C) Deprimente, o que pode se percebe, dentre 

outros elementos quando afirma: “como se 

eu lhe tivesse feito um presente de rei.” 

D) Irônica, o que se percebe, dentre outros 

elementos, quando ele disse: “um boa noite 

e um muito obrigado” 

E) Metafórica, o que se percebe, dentre outros 

elementos, ao iniciar o texto:   “Outro dia 

fui a São Paulo e resolvi voltar à noite”. 

 

47. (CONCURSO MAURITI/2018) Leia: 

Eu te amo, Maria, eu te amo tanto 

Que o meu peito me dói como em doença 

E quanto mais me seja a dor intensa 

Mais cresce na minha alma teu encanto. 
 
O texto acima é: 

A) dissertação 

B) poesia 

C) conto 

D) notícia 

E) narrativa 

http://www.releituras.com/rubembraga_bio.asp.%20Acesso%20em%2018/09/2018
http://www.releituras.com/rubembraga_bio.asp.%20Acesso%20em%2018/09/2018
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48. (CONCURSO MAURITI/2018)  

Complete de acordo com a norma culta: 

As meninas estavam ____ nostálgicas 

quando chegaram ____ teatro.   

A) meio – ao 

B) meias – ao 

C) meia – no 

D) meia – no. 

E) meio – no 

 

49. (CONCURSO MAURITI/2018) Marque 

a frase que está pontuada corretamente: 

A) Ana Paula, a promotora de Justiça da 

Comarca de Fortaleza, foi designada, para 

atuar no processo. 

B) Ana Paula a Promotora de Justiça da 

Comarca de Fortaleza, foi designada para 

atuar no processo. 

C) Ana Paula, a Promotora de Justiça da 

Comarca de Fortaleza, foi designada para 

atuar no processo. 

D) Ana Paula, a Promotora de Justiça, da 

Comarca de Fortaleza foi designado para 

atuar no processo. 

E) Ana Paula, a Promotora de Justiça da 

Comarca, de Fortaleza, foi designada, para 

atuar no processo. 

 

50. (CONCURSO MAURITI/2018) “A 

alfabetização é um momento fantástico 

de descoberta do mundo para as 

crianças. Nesse período, somar recursos 

digitais às aulas ajuda a tornar o 

ambiente interativo, lúdico e também 

muito atrativo.” Texto extraído 
https://novaescola.org.br/conteudo/4854/blog-

tecnologia-como-as-tecnologias-contribuem-para-o-

processo-de-alfabetizacao. Acesso dia 18 de 

setembro de 2018 

As tecnologias contribuem para o 

processo de Alfabetização, pois: 

A) os jogos digitais têm um papel fundamental 

durante o processo de alfabetização. Ao 

mesmo em que eles conseguem desenvolver 

a concentração, o raciocínio lógico e a 

colaboração entre as crianças, incentivam a 

leitura e a escrita. 

B) não trabalhar com jogos digitais, pois os 

mesmos não contribuem com o processo de 

alfabetização. 

C) não trabalhar com softwares livres e 

plataformas gratuitas, pois as mesmas não 

possibilitam o trabalho também off-line, o 

que frustra as crianças quando existe algum 

problema com o acesso à Internet ou com a 

rede na escola. 

D) não trabalhar com as tecnologias, pois as 

mesmas não contribuem com o processo de 

alfabetização. 

E) com elas não se pode trabalhar com jogos e 

estes não são formas de divertimento, nem 

são meios que contribuem e enriquecem o 

desenvolvimento intelectual. 
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