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CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2019  

PREFEITURA MUNICIPAL DE  RIO NOVO – MG 

PROFESSOR PEB 

   Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                     Número de Documento 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído: 

  
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova). 

 Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões 
completo ao fiscal. 

 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, 
ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, 
preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

 O candidato poderá levar o caderno de questões depois de decorridos 02 (duas ) horas do início da prova. 

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e 
assinado.  

 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

 O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE 
APLICAÇÃO DE PROVA, NÃO PODENDO PERMANECER NAS DEPENDÊNCIAS DESTE, BEM COMO 
NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS. 

 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som. 

Destaque aqui 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -             
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO – MG – PROFESSOR PEB 
Marque aqui as suas respostas:  
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46 47 48 49 50           

               

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 

Língua Portuguesa e Interpretação de Textos 
Matemática  
Conhecimentos Gerais e Atualidades 
Conhecimento Específico 

10 
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25 

Total de questões  50 
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LÍNGUA PORTUGUESA E INTERPRETAÇÃO DE 
TEXTOS 

 
1) Leia  a frase:  Está chovendo bastante , desse modo 
as flores estão floridas. Assinale a alternativa 
CORRETA quanto ao tipo de conjunção  da expressão  
sublinhada: 
a) Alternativa. 
b) Concessiva. 
c) Conclusiva. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
2) Assinale a alternativa em que todas as palavras são 
polissílabas : 
a) Televisão, indiferença, plástico. 
b) Telefonema, enfraquecer, universidade. 
c) Colecionadores, sustento, terraço. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
3) Observe as figuras de linguagem das frases abaixo 
e assinale a alternativa que classifica-as, 
respectivamente, de forma CORRETA: 
I- Transformou sua vida de água a vinho. 
II- O carro voava pela rodovia, naquela manhã 
chuvosa. 
III- Infelizmente, seu filho não atingiu as notas 
necessárias nessa prova. 
IV- A Amazônia chora devido aos desmatamentos. 
a) Antítese, hipérbole, eufemismo, prosopopeia. 
b) Eufemismo, hipérbole, gradação, prosopopeia. 
c) Prosopopeia, antítese, eufemismo, prosopopeia. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
4) Dentre as palavras citadas abaixo, marque a que 
NÃO deve ser pronunciada com o acento tônico 
recaindo em posição idêntica a que recai na palavra 
rubrica: 
a) Ibero. 
b) Recorde. 
c) Mister. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
5) Assinale a alternativa em que o sinal indicativo da 
crase está INCORRETO. 
a) À noite, todos caminhavam à frente do andor, 
fervorosos de uma fé inabalável. 
b) A cem milhas horárias, o grupo encontrará uma 
encruzilhada à esquerda, a meia hora daqui. 
c) Responda à Vossa Alteza com o respeito à que está 
acostumado. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
6) Considerando o trecho- “Um policial à paisana 
trocou tiros com dois homens que tentavam assaltar 
um ônibus.”, assinale a frase em que a frase se 
enquadra na mesma regra do uso do sinal indicativo 
de crase: 
a) O povo mostrou-se resistente às mudanças feitas pelo 
governo. 
b) Einstein, com sua excelsa genialidade, estava à frente 
de seu tempo. 
c) Fez uma poesia à Drummond, vestiu-se à Versace e 
caminhou pela rua deserta. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
7) Assinale a frase em que a regência do verbo 
respeita a norma-padrão: 

a) Lembrei-me dos turbulentos momentos de minha 
adolescência. 
b) Os técnicos avisaram aos jogadores o horário do treino. 
c) Não se deve desobedecer as leis de trânsito. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
8) Sobre concordância verbal, assinale a alternativa 
que preenche corretamente as lacunas das frases a 
seguir: 
Já____ muitos meses que não se viam, porém 
____muitas possiblidades que ainda ____ e vivam 
felizes. 
a) devem fazer, tem, se apaixone 
b) deve fazer, há, se apaixonem 
c) fazem, há, se apaixonem 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
9) Nas palavras abaixo, a grafia de ambas as palavras  
está CORRETA em: 
a) Meretíssimo / admissão. 
b) Beneficiente / distensão. 
c) Adivinhar / encharcar. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
10) Na frase : “Tenho uma vaga lembrança dos três 
meninos correndo pelo pátio da escola.” O trecho 
destacado refere- se ao: 
a) Objeto indireto. 
b) Adjunto adnominal. 
c) Complemento nominal. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
MATEMÁTICA  

 

11) Sejam   e   raízes da equação             

tais que          . Qual o valor de   ? 

a)          

b)          

c)          
d) Nenhuma das alternativas. 
 
12) Um carpinteiro tem salário mensal de R$1.718,31. 
Todo mês, seu empregador recolhe ao INSS (Instituto 
Nacional de Seguro Social) o percentual de 19,98% 
sobre o valor de seu salário. Esse percentual é 
dividido em duas partes – 12% compete ao 
empregador recolher, e a outra parte é descontada do 
salário do colaborador. O salário líquido desse 
colaborador é:  
a) R$ 1.512,11. 
b) R$ 1.581,19. 
c) R$ 1.374,99. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
13) Ao decompor o número 921.887 em fatores primos 
é possível encontrar quantos números primos 
distintos? 
a) 1. 
b) 2. 
c) 3. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
14) No dia 12 de maio de 2019, o time A venceu a 
equipe do time B pelo placar de 3 a 2, conquistando o 
título de Campeão 2019 em sua categoria. Segue 
abaixo o resumo dos gols marcados na partida.  
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TIME A  3                                    X                       2  TIME B 
 
Huguinho (2 min – 1º tempo)                      Cebolinha (8 min – 1º tempo) 
Luizinho (45 min – 1º tempo)                          Cascão (15 min -  1º tempo) 
Zezinho (45 min – 2º tempo) 

 
              1º tempo – 46 minutos/ 2º tempo – 48 minutos 

 

 
Logo, a partida esteve empatada durante: 
a) 46 minutos. 
b) 49 minutos. 
c) 55 minutos. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
15) Dada a função       é tal que  (  )    ( )para 

todo número real  . Se  (  )     , o valor de 

 ( )será: 

a)  ( )   . 
b)  ( )   . 

c)  ( )   . 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
16) Observe a figura a seguir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O círculo possui raio igual a 15 cm. Determine o 
apótema do triângulo equilátero inscrito. 

a)           

b)         

c)         

d) Nenhuma das alternativas.  
 
17) Um hexágono regular inscrito numa circunferência 
(figura abaixo) possui 18cm de diâmetro. Portanto, 
qual é o seu perímetro em cm? 

 
a) 96 cm. 
b) 36 cm. 
c) 54 cm. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
18) Carlos abasteceu sua moto em um posto na cidade 
de Benfica (RJ), no qual o litro da gasolina custa        
R$ 4,89. Sabe-se que a moto de Carlos percorre 24 
quilômetros com 3 litros de gasolina, logo, é possível 
concluir que, em uma viagem de 386 quilômetros, 
Carlos vai gastar para abastecer sua moto: 
a) R$ 173,62. 
b) R$ 235,94. 
c) R$ 187,26. 
d) Nenhuma das alternativas.  

19) Leonardo trabalha como DJ (Disk Jockey) e cobra 
uma taxa fixa de R$200,00, mais R$30,00 por hora, 
independente do trabalho. Vinicius, na mesma função, 
cobra uma taxa fixa de R$155,00, mais R$45,00 por 
hora. O tempo máximo de duração de um trabalho, 
para que a contratação de Vinicius não fique mais cara 
que a de Leonardo, é:  
a) 1 hora. 
b) 2 horas. 
c) 3 horas. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
20) A idade de Bento hoje é o triplo da idade de 
Mônica. Daqui a 13 anos será o dobro. Determine a 
soma das idades atuais dos dois. 
a) 43 anos.  
b) 37 anos. 
c) 52 anos. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

 
21) Leia a notícia abaixo: 
 DIA NACIONAL DO COMBATE AO CÂNCER 
O Dia Nacional de Combate ao Câncer foi instituído 
para conscientizar a população sobre a doença, o 
tratamento e prevenção. O câncer é 2ª maior causa de 
morte no Brasil, atrás apenas do AVC (Acidente 
Vascular Cerebral). O alerta é para o câncer de 
próstata nos homens e o de mama nas mulheres, pois 
são os mais frequentes nesses grupos. 
Fonte: http://www.rionovo.mg.gov.br/dia-nacional-do-combate-ao-cancer/ 

Qual o dia Nacional de combate ao câncer ? 
a) 27 de Novembro. 
b) 14 de Outubro. 
c) 8 de Março. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
22) Sobre o folclore leia as afirmativas abaixo: 
I- O folclore, do inglês, folk-lore, é a identidade, a 
tradição e o conhecimento de um povo expressos em 
lendas, crenças, provérbios, canções e costumes. 
Minas Gerais é um Estado extremamente rico na 
variedade desses folguedos e mitos. 
II- As manifestações folclóricas em Minas Gerais têm 
suas origens nas tradições, usos e costumes dos 
colonizadores portugueses, com forte influência das 
culturas indígena e africana. Essas influências estão 
guardadas nos objetos de artesanato, na culinária e 
danças típicas, nas músicas, na linguagem e literatura 
oral, na medicina popular e nas festas com 
manifestações populares tradicionais. 
Assinale  a alternativa CORRETA. 
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) I e II. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
23) Sobre a Inconfidência Mineira assinale a 
alternativa INCORRETA. 
a) Foi o movimento que inspirou a bandeira de Minas 
Gerais, símbolo maior do estado, surgiu com a intenção de 
romper as relações entre a colônia e a metrópole.  O 
movimento reuniu proprietários rurais, intelectuais, clérigos 
e militares, numa conspiração que pretendia eliminar a 
dominação portuguesa e criar um país livre no Brasil, em 
1789. 

http://www.rionovo.mg.gov.br/dia-nacional-do-combate-ao-cancer/
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b) Os inconfidentes tinham uma série de propostas para a 
capitania de Minas Gerais como: Romper com Portugal e 
adotar um regime republicano (a capital seria São João del 
Rei); Criar indústrias; Fundar uma universidade em Vila 
Rica; Acabar com o monopólio comercial português; 
Adotar o serviço militar obrigatório. 
c) Os inconfidentes eram, em sua maioria, grandes 
proprietários ou mineradores, padres e letrados, 
como Cláudio Manuel da Costa. Oriundo de família 
enriquecida na mineração, havia estudado em Coimbra e 
foi alto funcionário da administração colonial. Por sua 
parte, Alvarenga Peixoto era minerador e latifundiário. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
24) Sobre o município de Rio Novo-MG leia o trecho 
abaixo e complete a lacuna : 
Rio Novo exerceu grande influência na criação e 
desenvolvimento de diversos municípios da Zona da 
Mata, como sede de uma das ______ comarcas em que 
foi dividida a Província de Minas Gerais, em 1870, com 
jurisdição sobre os municípios de Leopoldina, Pomba, 
Mar de Espanha e São João Nepomuceno. 
a) 10 
b) 5 
c) 25 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
25) Sobre a história do estado de Minas Gerais analise 
as afirmativas abaixo: 
I- O desbravamento na região que hoje compreende o 
estado de Minas Gerais se iniciou no século XVI, por 
meio do trabalho dos bandeirantes, em busca de ouro 
e pedras preciosas. Em 1709, foi criada a Capitania de 
São Paulo e Minas de Ouro, que, em 1720, foi 
desmembrada em São Paulo e Minas Gerais. 
II- No início do século XVIII, a região tornou-se um 
importante centro econômico da colônia, com rápido 
povoamento. No entanto, a produção de ouro 
começou a cair por volta de 1750, levando a Metrópole 
– Portugal - a criar formas cada vez mais rígidas de 
arrecadação de impostos, o que resultou no mais 
conhecido movimento político e histórico de Minas 
Gerais – A Inconfidência Mineira. 
III- A introdução da cafeicultura em Minas Gerais 
ocorreu no início do século XIX e logo se transformou 
em uma das principais atividades da província e no 
agente indutor do povoamento e desenvolvimento da 
infra-estrutura de transportes. A prosperidade trazida 
pelo café ensejou um primeiro surto de 
industrialização, reforçado, mais tarde, pela política 
protecionista implementada pelo Governo Federal 
após a Proclamação da República. 
Assinale  a alternativa CORRETA. 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas III. 
c) I, II e III. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 
26) Analise as afirmativa abaixo sobre a função da 
educação na escola: 
I - Processo e prática social constituída e constituinte 
das relações sociais mais amplas. 
II - Processo contínuo de formação. 
III - Direito alienável do cidadão. 

Está CORRETO o que se afirma em: 
a) I e II, apenas. 
b) I e III, apenas. 
c) II e III, apenas. 
d) Nenhuma das alternativas 
 
27) Sobre a função social da escola e do ensino é 
CORRETO afirmar que: 
a) A prática social da Educação deve ocorrer em espaços 
e tempos pedagógicos iguais, para atender às 
diferenciadas demandas. 
b) Como prática social, a comunidade, tem como lócus 
privilegiado a escola, entendida como espaço de garantia 
de direitos. 
c) É fundamental a universalização do acesso, a 
ampliação da jornada escolar e a garantia da permanência 
bem-sucedida para crianças, jovens e adultos, em todas 
as etapas e modalidades de educação básica. 
d) Nenhuma das alternativas 
 
28) O saber popular é fundamental para o ensino, 
sendo assim é indispensável à escola: 
a) Socializar o saber sistematizado. 
b) Aliar o saber científico ao saber prévio dos alunos. 
c) Adotar uma gestão participativa no seu interior. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
29) Leia o trecho abaixo e complete a lacuna: 
A educação, direito de todos e dever do Estado e da 
família, será promovida e incentivada com a 
colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da ____________ e sua qualificação para o 
trabalho. 
a) Autonomia. 
b) Cidadania. 
c) Cultura. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
30) De acordo com a concepção Freireana, a formação 
do sujeito deve contemplar o desenvolvimento do seu 
papel dirigente na definição do seu destino, dos 
destinos de sua educação e da sua sociedade. Formar 
o cidadão, construir conhecimentos, atitudes e valores 
que tornem o estudante: 
a) Único, inteligente, sociável e culto. 
b) Técnico, ético, estético e científico. 
c) Solidário, crítico, ético e participativo. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
31) “Na perspectiva dos homens de negócios, nesse 
novo modelo de sociedade, a escola deve ter por 
função a transmissão de certas competências e 
habilidades necessárias para que as pessoas atuem 
competitivamente num mercado de trabalho altamente 
seletivo e cada vez mais restrito (Gentili, Paulo, portal 
MEC).” 
O trecho acima discorre sobre a visão social da 
escola: 
a) Neoliberal. 
b) Mecanicista. 
c) Libertária. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
32) Considere os itens a seguir: 
I – Vygotsky, Ausubel, Gardner. 
II – Pavlov, Watson, Skinner. 

https://www.todamateria.com.br/claudio-manuel-da-costa/
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Sobre as teorias da aprendizagem podemos afirmar 
que os teoristas acima são assim definidos: 
a) I – Humanistas; II – Cognitivistas. 
b) I – Comportamentalistas; II – Humanistas. 
c) I – Cognitivistas; II – Comportamentalistas. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
33) Sobre as teorias comportamentalistas da educação 
é INCORRETO afirmar que: 
a) A pessoa é vista como um ser que responde a 
estímulos do meio exterior. 
b) Todas as pessoas aprendem um mesmo 
comportamento da mesma forma. 
c) Leva-se em consideração o que ocorre dentro da mente 
durante o processo. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
34) O processo de aprendizagem de acordo com 
Piaget ocorre, sucessivamente, através dos seguintes 
processos: 
a) Situação, Desequilíbrio, Assimilação, Acomodação e 
Equilíbrio. 
b) Situação, Desequilíbrio, Acomodação, Assimilação e 
Equilíbrio. 
c) Desequilíbrio, Situação, Assimilação, Acomodação e 
Equilíbrio. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
35) Sobre Vigotsky analise as afirmativas abaixo: 
I - Definiu a Zona de Desenvolvimento Proximal. 
II - Apresentou a relação entre o pensamento e a 
linguagem. 
III – Postulou que o professor deve motivar os alunos 
a descobrir as relações entre os conceitos e 
construam os seus próprios juízos. 
Está CORRETO o que se afirma em: 
a) I e II, apenas. 
b) I e III, apenas. 
c) II e III, apenas. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
36) De acordo com a teoria de aprendizagem de 
Ausubel (1918-2008), quando uma ideia ou informação 
nova se relaciona com conceitos já assimilados 
determina-se a aprendizagem: 
a) Mecânica. 
b) Significativa. 
c) Interiorizada. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
37) Para Gardner, a chave para a resolução de 
problemas é a: 
a) Aprendizagem. 
b) Pedagogia. 
c) Inteligência. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
38) Analise os itens abaixo: 
I - A continuidade e o reforço dos comportamentos 
positivos promovem as aprendizagens dos alunos. 
II - Os alunos necessitam de receber um estímulo ao 
qual darão uma resposta, sendo todos os 
comportamentos considerados reflexos. 
III - O professor planifica o processo de aprendizagem 
de acordo com as necessidades formativas do aluno 
de modo a que se operem transformações. 

Sobre os teóricos da educação, qual dos itens acima 
podem ser associados à teoria de aprendizagem de 
Pavlov? 
a) I, apenas. 
b) I e II, apenas. 
c) III, apenas. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
39) No quadro das atuais concepções psicológicas, 
linguísticas e psicolinguísticas de leitura e escrita, a 
entrada da criança (e também do adulto analfabeto) no 
mundo da escrita ocorre simultaneamente por esses 
dois processos: pela aquisição do sistema 
convencional de escrita – ___________________ – e 
pelo desenvolvimento de habilidades de uso desse 
sistema em atividades de leitura e escrita, nas práticas 
sociais que envolvem a língua escrita – 
________________. 
Assinale a alternativa que completa correta e 
respectivamente as lacunas do texto: 
a) o letramento / a alfabetização. 
b) a alfabetização / o letramento. 
c) o letramento / a codificação. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
40) O Sistema em que existe um conjunto de regras 
que definem como os símbolos (letras) funcionam 
para poder substituir os elementos que registram 
(sons) denomina-se sistema: 
a) Normativo. 
b) Convencional. 
c) Notacional. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
41) Ao afirmarmos que as letras têm formatos fixos e 
pequenas variações, que produzem mudanças em sua 
identidade, estamos nos referindo a quais delas? 
a) p, q, b, d 
b) m, n, h, j. 
c) l, u, t, d. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
42) Sobre os paradigmas da educação, na era 
digital/da informação podemos afirmar que: 
a) O conhecimento é entendido como transmissão do 
professor para o aluno. 
b) O estudante é visto como passivo, recebe ordens. 
c) A concepção do educar ensinar é complexo e requer 
considerável formação. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
43) Algumas regras do uso do hífen na nova 
ortografia foram alteradas pelo novo Acordo, 2009. 
Qual das palavras está CORRETA quanto ao uso do 
hífen de acordo com o novo acordo? 
a) Geo-política. 
b) Co-herdeiro. 
c) Semi-novo. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
44) De acordo com o novo acordo ortográfico não se 
usa o hífen quando o prefixo termina em vogal 
diferente da vogal com que se inicia o segundo 
elemento, como nos casos de: 
a) Anteprojeto. 
b) Semideus. 
c) Plurianual. 
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d) Nenhuma das alternativas. 
 
45) A história humana se relaciona diretamente à 
educação, o que dá uma dimensão ainda mais vital 
para a tarefa educativa. Os processos educativos, 
sistematizados ou não, tornam-se essenciais para a 
formação de qualidades humanas em cada sujeito, 
desde seu nascimento. Por meio deles, pessoas mais 
experientes introduzem as crianças e os jovens no 
mundo de relações materiais e sociais, formando, 
nesse processo, a própria individualidade humana, a 
partir: 
a) Da apropriação de riquezas sociais mediante a 
atividade da pessoa. 
b) Das quais decorrem aprendizagens motivadoras de sua 
humanização. 
c) Do sentido social das riquezas construídas 
historicamente. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
46) Do ponto de vista teórico-metodológico, 
acreditamos que a didática, ao pretender orientar os 
processos formativos de professores, deve ir ao 
encontro da expressão de suas ações práticas; para a 
produção de conhecimentos relativizados, entendidos 
a partir: 
a) Dos sujeitos envolvidos, centrada nos sujeitos, em suas 
narrativas das situações vividas, nas experiências, na 
história. 
b) Das circunstâncias, dos sujeitos e dos lugares sociais 
daqueles que os elaboram e divulgam. 
c) Da ação sobre a realidade e pensamento decorrente 
dessa prática. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
47) Assinale a alternativa que refere-se ao segundo 
eixo da alfabetização infantil: 
a) Leitura. 
b) Apropriação do sistema de escrita. 
c) Produção de textos escritos. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
48) Para favorecer uma alfabetização de qualidade, é 
necessário propor atividades de leitura e escrita que 
fazem sentido para as crianças, promovendo: 
a) Autoestima. 
b) Ambiente alfabetizador. 
c) Atividades significativas. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
49) Diante dos conflitos da hipótese silábica, a criança 
descobre que o esquema de uma letra para cada 
sílaba não funciona e, assim, procura acrescentar 
letras à escrita da fase anterior, caracterizando o nível 
de evolução da escrita descrito por Emília Ferreiro 
como: 
a) Nível pré-silábico. 
b) Nível silábico. 
c) Nível silábico alfabético. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
50) Trabalhar o nome próprio no início da 
alfabetização é ter uma valiosa fonte de informação 
disponível para outras indagações e aprendizagens, 
que servirão para produzir outras escritas e leituras, 
além de ter estreita relação com a construção da 
identidade da criança. Sobre o trabalho com o nome 

próprio no processo de alfabetização, analise os itens 
a seguir: 
I - Aprendendo a letra inicial dos colegas, elas 
aprendem a nomear as letras do alfabeto (M, de Maria; 
P, de Pedro). 
II - Ajuda a perceber a ordem não aleatória dentro de 
um conjunto de letras (não vale colocar qualquer letra, 
além de existir uma ordem obrigatória). 
III - Possibilita a reflexão sobre as unidades que 
compõem a palavra: como as sílabas e as letras. 
Está CORRETO o que se afirma em: 
a) I e II, apenas. 
b) I e III, apenas. 
c) I, II e III. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 


