CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS/SP
CARGO: PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II –
PORTUGUÊS
CONHECIMENTOS GERAIS
Texto para responder às questões de 01 a 08.
Três décadas de internet
A internet, no modo como a conhecemos hoje em dia,
completa 30 anos. Ainda que seja relativamente recente,
ela mudou e continua a mudar profundamente as relações
sociais, econômicas e políticas, com reflexo em todas as
esferas da vida. Se é inegável que a internet é expressão
cabal da capacidade humana de inovar, ampliando e
criando inúmeras possiblidades de desenvolvimento,
também é certo que ela cada vez mais apresenta desafios
para todos – governos, empresas e cidadãos. A tecnologia
não é capaz, por si só, de assegurar a tão prometida
liberdade na internet. É preciso uma atenta vigilância.
O aniversário da internet faz referência ao dia 12 de
março de 1989, quando Tim Berners-Lee, pesquisador do
Cern, o famoso laboratório de física da Suíça, elaborou uma
proposta de sistemas de gerenciamento de informações
para a internet. Era o nascimento da World Wide Web
(www).
A internet, como rede de computadores, já existia
desde a década de 60. Como parte da estratégia militar
durante a guerra fria, os Estados Unidos buscaram formas
de diversificar o armazenamento e a troca de informações
militares sensíveis. O resultado desse esforço foi o
desenvolvimento de um sistema que interligava vários
computadores e permitia a troca de dados entre eles.
Depois, a rede deixaria de ser de uso exclusivo militar.
A contribuição de Tim Berners-Lee foi apresentar uma
proposta de sistema organizado para escrever, transmitir e
armazenar essas informações entre os computadores, o
que então não existia. O mérito da www consistiu em ser
um sistema que facilitava a navegação dos usuários na
rede. A proposta de Berners-Lee incluía, por exemplo, o
hiperlink, que se mostrou tão útil para simplificar o uso da
internet.
Ardente defensor da neutralidade da rede, Tim
Berners-Lee comentou que o trigésimo aniversário da www
é motivo de comemoração e também de reflexão. As
pessoas “estão assustadas após as eleições de Trump e o
Brexit, percebendo que a web que eles achavam tão legal
não necessariamente está fazendo bem para a
humanidade”, afirmou Berners-Lee. É cada vez mais
consolidada a impressão de que “a internet não é tão bonita
assim”.
O tão sonhado ambiente virtual de liberdade, no qual
cada um deveria poder expressar suas ideias e opiniões, ter
acesso a novas fontes de conhecimento e conectar-se como
novas comunidades e pessoas, é fortemente ameaçado
pelo abuso de poder de alguns, pela manipulação de
informações, pela difusão de notícias mentirosas, pelo
radicalismo e extremismo de determinados grupos. A
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internet, que em tese poderia ser uma significativa
contribuição para a coesão e a colaboração social – como
de fato é em tantas situações –, tem sido também ocasião
para o esgarçamento das relações sociais, como se fosse
terra sem lei, na qual mandam o mais atrevido e o mais
forte.
Além do risco de manipulação social e política por
meio da internet, outro ponto que suscita especial
preocupação no trigésimo aniversário é a proteção dos
dados pessoais. Há casos de flagrante violação da
privacidade, às vezes com vazamento de informações de
milhares de usuários. Têm havido também frequentes
denúncias de uso não autorizado por parte de empresas em
relação a dados de usuários e de terceiros.
“É a nossa jornada da adolescência para um futuro
mais maduro, responsável e inclusivo”, Disse Berners-Lee,
ao apontar que a internet é um caminho sem volta. Os
governos precisam erar atentos, tanto para investigar as
violações aos direitos e garantias dos usuários como para
atualizar as leis numa área em contínua transformação.
Também são precisos vigilância e aprendizado por parte
dos cidadãos. A experiência de 30 anos de internet mostra
que nada substitui a responsabilidade pessoal. Mais do que
questão de tecnologia, alguns riscos da internet sobre a
política evidenciam uma ainda frágil cidadania. A
maturidade da internet também deve ser a maturidade do
usuário.
(Notas & Informações – O Estado de São Paulo. Disponível em:
https://opiniao.estadao.com.br/noticias/notas-e-informacoes,tresdecadas-de-internet,70002752966. Acesso em: 25/06/2019.)

Questão 01
O principal objetivo comunicativo desse texto é:
A) Ensinar a usar a internet.
B) Explicar para que a internet foi criada.
C) Contar a história do surgimento da internet.
D) Argumentar sobre a necessidade do cuidado com
informações na internet.

Questão 02
De acordo com o texto:
A) A internet é o espaço virtual de interação, que possibilita
ao usuário o exercício da liberdade plena.
B) A internet é uma fonte de conhecimento, informação e
interação, cujo uso requer certos cuidados.
C) Não há leis para o controle de dados que circulam na
internet, porque ela está em constante transformação.
D) A internet deveria ser usada apenas como ferramenta
militar para armazenar e transmitir informações sigilosas.

Questão 03
No trecho “A internet, no modo como a conhecemos hoje
em dia, completa 30 anos.” (1º§), as vírgulas foram usadas
para:
A) Isolar um vocativo.
B) Separar um aposto.
C) Separar uma oração intercalada.
D) Isolar adjunto adverbial descolado.
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Questão 04

Questão 08

A análise sintática deste trecho “[...] Tim Berners-Lee,
pesquisador do Cern, o famoso laboratório de física da
Suíça, elaborou uma proposta de sistema de
gerenciamento de informação para a internet.” (2º§),
revela que:
A) As vírgulas estão empregadas adequadamente e foram
utilizadas para isolar apostos explicativos.
B) É formado por um período composto, porque está
organizado em torno de mais de um verbo ou locução
verbal.
C) Não seria possível passá-lo para voz passiva, porque a
condição básica para isso seria a presença de um objeto
sem preposição.
D) Como o sujeito é uma estrutura independente, o
número do núcleo do sujeito não concorda com o
número do verbo, que é o núcleo do predicado.

No trecho “O tão sonhado ambiente virtual de liberdade,
no qual cada um deveria poder expressar suas ideias e
opiniões [...]” (6º§), a expressão sublinhada pode ser
substituída sem prejuízo sintático-semântico pela:
A) Palavra “que”.
B) Palavra “onde”.
C) Palavra “quando”.
D) Expressão “na qual”.

Questão 05
No trecho “O resultado desse esforço foi o desenvolvimento de um sistema que interligava vários computadores
e permitia a troca de dados entre eles.” (3º§), a expressão
sublinhada retoma a informação sobre:
A) A guerra fria.
B) O laboratório de física da Suíça.
C) O nascimento do World Wide Web.
D) A busca de novas formas de produzir, armazenar e trocar
dados.

Questão 06
Assinale a alternativa em que se reescreve corretamente
o trecho do texto “As pessoas ‘estão assustadas após as
eleições de Trump e o Brexit’ [...]” (5º§), substituindo a
palavra “pessoas” pela palavra “povo”.
A) O povo está assustado após as eleições de Trump e o
Brexit.
B) O povo está assustados após as eleições de Trump e o
Brexit.
C) O povo estão assustados após as eleições de Trump e o
Brexit.
D) Os povo estão assustados após as eleições de Trump e o
Brexit.

Questão 07
Assinale a alternativa em que se inclui corretamente o
adjetivo “bom”, na função de adjunto adnominal, antes
do substantivo “vigilância”, no trecho: “Também são
precisos vigilância e aprendizado por parte dos cidadãos.”
(8º§).
A) Também são precisos boa vigilância e aprendizado por
parte dos cidadãos.
B) Também são precisos boas vigilância e aprendizado por
parte dos cidadãos.
C) Também são precisos bom vigilância e aprendizado por
parte dos cidadãos.
D) Também são precisos bons vigilância e aprendizado por
parte dos cidadãos.
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Texto para responder às questões de 09 a 15.
A era da desinformação
Não podemos negar que a internet tornou-se um dos
principais meios para a disseminação de informações. Em
2018, a rede cruzou a marca de 4 bilhões de usuários. Mais
da metade da população mundial está conectada a ela. Este
ano, o consumo diário de mídia online passará o de TV. A
tendência é que a diferença se acentue nos próximos anos.
Graças às redes sociais e as plataformas de
comunicação instantânea, a distância entre as pessoas
diminui drasticamente. Já a velocidade de disseminação de
informação aumentou de maneira brutal. Quando uma
informação – um meme, ou uma notícia – cai na malha, ela
é rapidamente replicada e enviada a outros pontos da rede.
Quantas vezes não recebemos a mesma mensagem em
diferentes grupos de Whastsapp ou vemos aquela notícia
repetidas vezes no Twitter e no Facebook?
Mas não é só a escala e a velocidade da internet que
são fatos novos. Ao contrário de seus predecessores – TV e
rádio –, a internet está ao alcance de todos. Qualquer
pessoa pode usá-la para disseminar suas ideias a milhões.
Por outro lado, foi possível dar voz a milhares de pessoas
que não eram representadas e que agora têm como lutar
por seus direitos. Do outro, colocamos um canhão nas mãos
dos que usam a desinformação como ferramenta.
Em 2016, na campanha para a eleição presidencial dos
EUA, vimos o surgimento do termo “fake news”. Notícias
bem elaboradas, com cara de autênticas, mas que não eram
verídicas e foram desenhadas para propagar determinada
linha de pensamento. Elas sempre existiram, mas nunca
alavancadas com uma plataforma como a internet. Com
elas, o arsenal de guerra na era da informação ganhou uma
arma de alto calibre.
Agora, com a popularização da inteligência artificial, as
“fake news” estão passando por um processo bem
perigoso. Uma das maneiras de combater as notícias falsas
era a de trazer ao público evidências claras da manipulação,
como imagens, vídeos e áudios que pudessem tirar
qualquer dúvida. Porém, ferramentas de síntese
computacional estão dando origem ao que chamamos de
“deep fakes”, deixando as “fake news” ainda mais robustas.
Como os “deep fakes”, é possível, a partir de imagens e
vídeos reais, gerar novas imagens e vídeos que colocam as
pessoas do material original fazendo coisas que não
acorreram – a troca do rosto de uma pessoa por outra, a
criação de uma fala completamente fictícia e até a de rostos
realistas, mas de pessoas que não existem.
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Esse tipo de manipulação já acontecia. As técnicas,
porém, custavam caro, levavam tempo para serem
produzidas e a qualidade final não era tão boa. Agora, tudo
é feito de maneira cada vez mais automática. Todos sabem
que já passou da hora de não acreditar em tudo que se lê e
recebe pela internet. Agora é bom deixar de lado o “só
acredito vendo”.
(Por Manuel Lemos – O Estado de São Paulo. Disponível em:
https://link.estadao.com.br/noticias/geral,a-era-dadesinformacao,70002915133.
Acesso em: 10/06/2019.)

Questão 09
O texto, de natureza argumentativa, foi publicado na
coluna “Link” do jornal eletrônico O Estado de São Paulo.
Pode-se concluir, com base na sua finalidade comunicativa,
que esse texto é um representante do gênero:
A) Notícia.
B) Editorial.
C) Reportagem.
D) Artigo de opinião.

Questão 10
De acordo com o texto, a internet pode se tornar uma
arma de guerra poderosa, porque:
A) Diminui a distância entre as pessoas.
B) Atinge um público maior que a TV e o rádio.
C) É um veículo que pode propagar falsas informações.
D) Dá voz as minorias sociais que antes não tinham
representatividade.

Questão 11
Considerando o que é afirmado no texto sobre a
autenticidade das informações que circulam na internet,
assinale a alternativa correta.
A) A maior parte das informações que circula na internet
não é verdadeira.
B) Verificar a veracidade das informações que circulam na
internet está ficando mais difícil.
C) Informações falsas, disseminadas na internet como
notícias verdadeiras, sugiram em 2018.
D) Com o avanço da tecnologia, está cada vez mais fácil
identificar informações falsas na internet.

Questão 12
Em “Quando uma informação – um mene ou uma notícia
– cai nessa malha, ela é rapidamente replicada e enviada
a outros pontos da rede.” (2º§), a palavra sublinhada é um
pronome, cuja função desempenhada nesse trecho é:
A) Atribuir uma característica.
B) Expressar uma circunstância.
C) Retomar um termo expresso anteriormente.
D) Antecipar uma informação que ainda será explicitada no
texto.
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Questão 13
No trecho “Qualquer pessoa pode usá-la para disseminar
suas ideias a milhões.” (3º§), a palavra sublinhada sinaliza
uma:
A) Finalidade.
B) Conclusão.
C) Explicação.
D) Consequência.

Questão 14
No trecho “[...] colocam as pessoas do material original
fazendo coisas que não ocorreram [...]” (5º§), a palavra
sublinhada pode ser substituída sem prejuízo
sintático-semântico por:
A) O qual.
B) A qual.
C) Os quais.
D) As quais.

Questão 15
No último período do texto, as aspas foram empregadas
para:
A) Destacar o título de uma obra.
B) Indicar a fonte de uma citação.
C) Atribuir sentido irônico à expressão.
D) Indicar a citação literal de um ditado popular.

Questão 16
Dizer que “não é verdade que se João é paulista, então ele
é brasileiro”, do ponto de vista lógico equivale a dizer que:
A) João é paulista e é brasileiro.
B) João é paulista e não é brasileiro.
C) João não é paulista nem é brasileiro.
D) Se João é paulista, então ele é brasileiro.

Questão 17
Considere a proposição “se José estudou com afinco e
participou de todos os simulados aplicados pelo cursinho,
então ele passará entre os primeiros classificados ou será o
primeiro excedente”. Construindo a tabela verdade para a
proposição apresentada, ela terá o número de linhas igual a:
A) 8
B) 12
C) 16
D) 32

Questão 18
Pedro perguntou ao seu colega de trabalho João: quantos
anos faltam para você se aposentar? João respondeu: o
número de anos que faltam para a minha aposentadoria é
um número inteiro, tal que o seu quadrado menos o seu
triplo mais cinco é igual a nove. O número de anos que
faltam para que João possa se aposentar é um número que
está no intervalo entre:
A) 1 a 6.
B) 7 a 11.
C) 12 a 15.
D) 17 a 22.
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Questão 19

Questão 22

Rogério estava em viagem com a família, quando
percebeu que o GPS de seu veículo deixou de funcionar.
Ele parou no acostamento da rodovia para olhar em que
quilômetro se encontrava. Não conseguiu ler a
quilometragem marcada na placa à margem da rodovia
devido à ferrugem instalada na placa. Sentindo-se
perdido, deslocou 17 quilômetros no sentido norte,
retornou e deslocou 12 quilômetros no sentido sul, parou
o veículo para verificar o funcionamento do GPS. Não
estava funcionando. Continuou no mesmo sentido por
mais 20 quilômetros. Retornou por mais 47 quilômetros.
Parou na esperança de se localizar e não conseguiu.
Continuou por mais 8 quilômetros e, mais uma vez, fez um
retorno e rodou por mais 34 quilômetros. Parou
novamente no acostamento da rodovia e pôde ler a
quilometragem marcada na placa à margem da rodovia.
Se a inscrição assinalada era de 343 quilômetros, a
diferença positiva (o maior valor menos o menor) entre a
quilometragem assinalada na placa enferrujada e a placa
atual, em quilômetros, é:
A) 6
B) 16
C) 26
D) 36

A Constituição Federal estatui uma série de normas que
são amplamente conhecidas como direitos e deveres
fundamentais. São um conjunto de normativas que têm
por finalidade primordial o respeito à dignidade da pessoa
humana, através do estabelecimento de condições mínimas
a uma condição humana digna e de proteção contra o
arbítrio do Estado. Considerando os direitos e garantias
previstos na Constituição Federal de 1988, é correto
afirmar que:
A) O trabalho escravo, enquanto tratamento humano
degradante, vai de encontro à normativa constitucional
e aos direitos e garantias por ela assegurados.
B) Ao assegurar o direito de expressão na mesma proporção
que assegura o direito ao anonimato, a Constituição
protegeu o cidadão de eventuais ações punitivas do
Estado.
C) A liberdade de expressão científica encontra limitação no
interesse coletivo, sendo restringida pela Constituição
Federal a prática de pesquisas que não demonstrem
conteúdo relevante.
D) A liberdade religiosa está diretamente relacionada ao
indivíduo quando preserva seu direito de consciência e
crença, ao ponto que coíbe, porém, a liberdade de
exercício público de culto.

Questão 20

Questão 23

Discutindo em função do parâmetro “a” o sistema
 xy4
tem-se que:

3x  ay  2
A) Para 𝑎 ≠ 3, SI.
Para 𝑎 = 3, SPD.
B) Para 𝑎 ≠ 3, SPD.
Para 𝑎 = 3, SI.
C) Para 𝑎 ≠ 3, SPD.
Para 𝑎 = 3, SPI.
D) Para 𝑎 ≠ 3, SPI.
Para 𝑎 = 3, SPD.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 21
Considerando o que dispõe o Estatuto da Criança e do
Adolescente sobre o Direito à Profissionalização e à
Proteção no Trabalho, assinale a alternativa correta.
A) São assegurados direitos trabalhistas e previdenciários
aos maiores de 18 anos e a percepção de bolsa de
aprendizagem aos menores.
B) O trabalho educativo é compreendido pelo exercício de
atividade de qualquer natureza, cuja carga horária
permita a frequência à escola.
C) Ao adolescente empregado em regime familiar de
trabalho é autorizada a realização de trabalho noturno,
haja vista as características do ambiente de trabalho.
D) A garantia de atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente e de horário especial para o
exercício desta são princípios norteadores da educação
profissional.
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A dignidade da pessoa humana é o valor central que
fundamenta tanto o direito nacional quanto o internacional.
O reconhecimento desta dignidade inerente a todos os
seres humanos e do complexo de direitos que lhe são
pertencentes é o cerne da liberdade, da justiça e da paz no
mundo. Pautada por esta ótica, a Declaração Universal dos
Direitos Humanos foi constituída, em um momento
histórico em que o mundo se recuperava de grandes
atrocidades contra a humanidade. De acordo com a
Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinale a
alternativa INCORRETA.
A) Não haverá imposição de pena mais forte do que aquela
que, no momento da prática, era aplicável ao ato
delituoso.
B) Todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país,
inclusive o próprio, sendo impedido seu reingresso, em
quaisquer situações.
C) Todos os seres humanos são dotados de razão e
consciência e devem agir em relação uns aos outros com
espírito de fraternidade.
D) Todo ser humano tem direito à proteção dos interesses
morais e materiais decorrentes de qualquer produção
científica literária ou artística da qual seja autor.
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Questão 24

Questão 27

A legislação brasileira tem avançado significantemente no
que se refere ao reconhecimento e proteção dos direitos
das pessoas com deficiência. O professor atuante nas
redes públicas e particulares de ensino precisa não apenas
conhecer os direitos deste grupo de indivíduos, mas
também atuar para assegurar a estes condições de
desenvolvimento na sala de aula. Considerando o que
dispõe a Lei nº 9.394/96 acerca da educação especial,
assinale a alternativa correta.
A) Os educandos com superdotação dispensam atendimento
especializado, uma vez que não possuem limitações, mas,
sim, alto desenvolvimento.
B) A educação especial é destinada a educandos com
deficiência, transtornos globais e, ainda, àqueles com
altas habilidades ou superdotação.
C) A educação especial será voltada para a formação
educacional do indivíduo, devendo ser evitada, nestes
casos, a educação especial para o trabalho.
D) Será priorizado o atendimento educacional especial em
estabelecimentos especializados, sendo autorizado,
quando estes não existirem, o atendimento em
estabelecimentos regulares de ensino.

De acordo com o disposto na Lei Municipal nº 2.001/99, é
correto afirmar que:
A) O concurso de remoção sempre deverá ser efetuado
logo após o de ingresso, destinando-se às vagas que
deste remanescerem.
B) É vedada a inscrição no concurso de remoção para aquele
candidato que já tenha se beneficiado da permuta no
período de três anos imediatamente anterior.
C) A remoção de integrante da carreira do Magistério
realizar-se-á segundo critérios discricionários da
Administração Pública que adotará a valoração do
merecimento.
D) A aferição do merecimento para efeito de participação
em concurso de remoção será efetuada observando os
tempos de serviços Estadual e Municipal, ambos nos
específicos campos de atuação.

Questão 25
De acordo com o disposto na Lei Municipal nº 2.001/99,
em relação à ordem de preferência para a classificação de
docentes do mesmo campo de atuação para fins de
atribuição de classes ou aulas quanto à situação funcional,
analise.
( ) Titulares de cargo, providos mediante concurso de
provas e títulos, correspondentes aos componentes
curriculares das aulas ou classes a serem atribuídas.
( ) Titular de cargo afastado do Sistema Estadual de
Ensino junto ao Sistema Municipal de Ensino por força
de Municipalização.
( ) Ocupantes de função docente correspondente a
classes ou aulas dos componentes curriculares a
serem atribuídos.
( ) Demais titulares de cargos correspondentes aos
componentes curriculares das aulas ou classes a
serem atribuídas (adidos).
A sequência está correta em
A) 1, 3, 4, 2.
B) 2, 1, 4, 3.
C) 1, 2, 3, 4.
D) 4, 3, 1, 2.

Questão 26
“Nos termos da Lei nº 1.904/97, a ação disciplinar quanto
às infrações puníveis com demissão, cassação de
aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em
comissão, prescreverá em ________.” Assinale a afirmativa
que completa corretamente a afirmativa anterior.
A) 180 dias
B) 02 anos
C) 03 anos
D) 05 anos
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Questão 28
Considerando o que dispõe a Lei Municipal nº 2.001/99
sobre as substituições, assinale a alternativa correta.
A) O ocupante de cargo do QM não poderá, também, exercer
cargo vago da mesma classe, nas mesmas condições do
parágrafo anterior.
B) Não haverá substituição durante o impedimento legal e
temporário dos docentes e profissionais de educação de
apoio pedagógico.
C) A substituição deverá ser exercida por ocupante de cargo
ou função da mesma classe de docentes, classificado em
qualquer unidade escolar do Município.
D) As funções consideradas como postos de trabalho,
incluindo-se as de estagiários comporão substituição nos
afastamentos legais, por período igual ou superior a trinta
dias.

Questão 29
Nos termos da Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015,
incubem ao poder público assegurar, criar, desenvolver,
implementar, incentivar, acompanhar e avaliar, EXCETO:
A) Acesso à educação superior e à educação profissional e
tecnológica em igualdade de oportunidades e condições
com as demais pessoas.
B) Oferta de educação bilíngue, em Português como
primeira língua e na modalidade escrita da língua Inglesa
como segunda língua, em escolas e classes bilíngues.
C) Formação e disponibilização de professores para o
atendimento educacional especializado, de tradutores e
intérpretes de Libras, de guias intérpretes e de
profissionais de apoio.
D) Inclusão em conteúdos curriculares, em cursos de nível
superior e de educação profissional técnica e tecnológica,
de temas relacionados à pessoa com deficiência nos
respectivos campos de conhecimento.
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Questão 30

Questão 33

Nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, é
finalidade do ensino médio:
A) Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica,
visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e
da criação e difusão da cultura.
B) Aprimorar o educando como pessoa humana, incluindo
a formação ética e o desenvolvimento da autonomia
intelectual e do pensamento crítico.
C) Promover a extensão, aberta à participação da
população, visando à difusão das conquistas e benefícios
resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e
tecnológica geradas na instituição.
D) Estimular o conhecimento dos problemas do mundo
presente, em particular os nacionais e regionais, prestar
serviços especializados à comunidade e estabelecer com
esta uma relação de reciprocidade.

Com relação às teorias psicogenéticas, analise as
afirmativas a seguir.
I. Para __________________, todo conhecimento é
construído socialmente, no âmbito das relações sociais.
II. Para __________________, é o desenvolvimento
mental que torna possível o aprendizado.
III. Para __________________, o aprendizado gera o
desenvolvimento mental.
IV. Para __________________, o organismo é a condição
primeira do pensamento, pois toda função psíquica
requer um equipamento orgânico.
Assinale a sequência correta dos autores, conforme os
pressupostos evidenciados.
A) Vygotsky / Piaget / Piaget / Wallon
B) Piaget / Piaget / Wallon / Vygotsky
C) Piaget / Vygotsky / Wallon / Vygotsky
D) Vygotsky / Piaget / Vygotsky / Wallon

Questão 31
I. “(...) além da inserção física, é indispensável que todos
os estudantes sejam beneficiados com a inclusão na
aprendizagem e na inclusão social, exercitando o
desenvolvimento e a plena cidadania.” (Carvalho, 2005.)
PORQUE
II. Incluir significa colocar todas as crianças em uma mesma
condição.
Acerca dessas asserções, assinale a alternativa correta.
A) As duas afirmativas são verdadeiras.
B) A primeira afirmativa é verdadeira e a segunda falsa.
C) A primeira afirmativa é falsa e a segunda verdadeira.
D) A primeira afirmativa é verdadeira e a segunda é uma
justificativa da primeira.

Questão 32
De acordo com a obra de Cosenza & Guerra (2011), a
respeito das relações entre a neurociência e a educação,
analise.
I. A educação é caracterizada por um processo que
envolve aprendizagem, e esta é mediada pelas
propriedades estruturais e funcionais do sistema
nervoso.
II. A educação e a neurociência são áreas interdependentes
do conhecimento.
III. A neurociência propõe soluções para as dificuldades da
aprendizagem através de novas práticas pedagógicas.
IV. Na interface entre educação e neurociência, emergem
desafios como a divulgação adequada da neurociência
para educadores e o público em geral.
Estão corretas apenas as afirmativas
A) I e IV.
B) II e III.
C) III e IV.
D) II, III e IV.

CARGO: PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II –
PORTUGUÊS (T)

Questão 34
Acerca das teorias psicogenéticas e seus autores,
considere os seus principais eixos e conceitos, analise-os e
relacione-os.
1. Piaget.
2. Vygotsky.
3. Wallon.
( ) As emoções: afetividade.
( ) Estágios de desenvolvimento.
( ) Zona de desenvolvimento proximal.
( ) A construção do eu: imitação negação.
( ) Mediação simbólica: instrumentos e símbolos.
A sequência está correta em
A) 3, 1, 2, 3, 2.
B) 2, 1, 2, 3, 1.
C) 1, 2, 3, 1, 2.
D) 1, 2, 3, 3, 2.

Questão 35
Analise os pressupostos correlatos a seguir.
I. “Dispor de uma cultura lúdica é dispor de um número
de referências que permitem interpretar como jogo
atividades que poderiam não ser vistas como tal para
outras pessoas.” (Kishimoto, 2008, p. 24.)
II. “O jogo pressupõe um ponto de partida que chamamos
de cultura lúdica; é ela que determina o andamento e o
desencadear da brincadeira. Sendo a cultura de um
povo algo estático, a cultura lúdica torna-se fixa.”
Assinale a alternativa correta.
A) As afirmativas I e II estão corretas.
B) A afirmativa I está correta e a II incorreta.
C) As afirmativas I e II estão corretas e a II complementa a I.
D) As afirmativas I e II estão corretas e a II não complementa
a I.
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Questão 36

Questão 40

Considerando o desenvolvimento do julgamento moral da
criança e, ainda, a obra de La Taille na teoria piagetiana,
no que se refere à afetividade e inteligência infere-se que:
A) A afetividade não adere aos ditames da razão.
B) A afetividade e a razão não denotam relação entre si.
C) A afetividade adere, espontaneamente, aos ditames da
razão.
D) A afetividade, a cognição e a moral se intuem em
desarmonia.

Para Hoffman (2012), “notas e conceitos” significam,
EXCETO:
A) Padronizar o que é diferente, despersonalizando as
dificuldades e os avanços de cada aluno.
B) Produzir a ficção de um ensino homogêneo pela
impossibilidade de acompanhar a heterogeneidade do
grupo.
C) Superficializar e adulterar a visão de progressão das
aprendizagens e do seu conjunto, tanto em uma única
tarefa quanto em um ano letivo, pelo caráter somativo
que anula o processo.
D) Entravar um diálogo entre os professores, entre estes e os
alunos, e a escola com os pais, abandonando o caminho
das verdades absolutas, dos critérios objetivos e das
medidas padronizadas, alertando o sentido essencial da
avaliação.

Questão 37
Para uma ação avaliativa mediadora, Hoffman (2012)
aponta alguns princípios importantes. Acerca desses
princípios, assinale o INCORRETO.
A) Atentar à finalidade das tarefas que se propõe.
B) Oportunizar aos alunos muitos momentos de expressar
as suas ideias.
C) Possibilitar discussão entre os alunos a partir de
situações desencadeadoras.
D) Considerar as tarefas como elementos importantes para
a observação do certo e do errado.

Questão 38
Segundo Paulo Freire (2010), “ensinar exige rigorosidade
metódica”. Acerca desse princípio, infere-se que o educador
deve:
I. Trabalhar com rigorosidade metódica no desenvolvimento da capacidade crítica do educando, incentivando
a sua curiosidade e a sua submissão.
II. Tratar do conteúdo e do objeto como forma primordial
de produzir condições propícias para o aprendizado.
III. Ensinar os conteúdos, mas também ensinar a pensar
certo e dialeticamente, em se tratando de uma das
atitudes fundamentais na construção do pensamento.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
A) I, II e III.
B) I, apenas.
C) I e III, apenas.
D) II e III, apenas.

Questão 39
De acordo com Jussara Hoffman (2012), são consideradas
práticas mediadoras em avaliação da aprendizagem:
I. Relações interpessoais.
II. Julgamento de resultados.
III. Ação pedagógica reflexiva.
IV. Arbitrariedade nas relações.
V. Interatividade e intersubjetividade.
VI. Diálogo entre todos os envolvidos no processo.
Estão corretas apenas as alternativas
A) III, V e VI.
B) I, II, III e V.
C) I, III, V e VI.
D) II, III, IV e VI.

CARGO: PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II –
PORTUGUÊS (T)

Questão 41
Conforme Angela Kleiman (2008), o conhecimento
adquirido pelo leitor ao longo de sua vida é utilizado
durante qualquer experiência de leitura por ele realizada.
Assim, a fim de que construa o sentido do texto, aspecto
que caracteriza a leitura:
A) A recepção passiva é condição necessária para que seja
atingida a eficácia no processamento do texto lido.
B) O passar de olhos pelas linhas de uma obra constitui uma
prática suficiente para que o leitor apreenda seu
conteúdo.
C) As palavras devem ser agrupadas pelo leitor em unidades
ou fatias menores, também significativas, chamadas
constituintes da frase.
D) A ativação dos conhecimentos linguístico, textual e de
mundo deve ocorrer por parte do leitor para que chegue
ao momento da compreensão.

Questão 42
Em quase todas as partes do Brasil, “feira” significa
“reunião de vendedores”. A exceção está na região Norte,
que concebe essa mesma palavra com sendo a “sacola em
que se transportam gêneros”. Na Língua Portuguesa,
portanto, uma mesma palavra pode apresentar sentidos
diferentes. Um mesmo produto, entretanto, também
pode ser expresso por palavras diferentes. É o caso de
“mandioca”, “aipim” e “macaxeira”. Trata-se de
denominações empregadas em localidades brasileiras
distintas para uma mesma espécie de planta. Os exemplos
mencionados corroboram a existência, no Brasil, de um
fenômeno linguístico que leva o nome de variação:
A) Diatópica.
B) Diamésica.
C) Diacrônica.
D) Diastrática.
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Questão 43

Questão 46

De acordo com Delia Lerner (2002), o tempo é escasso em
relação à quantidade de conteúdos fixados no programa,
nunca sendo adequado para comunicar às crianças tudo o
que se deseja ensinar em cada ano escolar. Desse modo,
quando se opta por abordar os objetos de estudo em toda
a sua complexidade, o problema da distribuição do tempo
requer o cumprimento de algumas condições; analise-as.
I. Tornar possível a retomada dos próprios conteúdos em
diferentes oportunidades e a partir de perspectivas
diversas.
I. Manejar com flexibilidade a duração das situações
didáticas.
III. Produzir uma mudança qualitativa na utilização do
tempo didático, de modo a reduzir conteúdos e
aumentar o tempo das explanações.
É correto o que se afirma em
A) I, II e III.
B) I e II, apenas.
C) I e III, apenas.
D) II e III, apenas.

Em “Gêneros orais e escritos na escola”, Bernard Schneuwly
e Joaquim Dolz sustentam que a escola, na sua missão de
ensinar os alunos a escrever, a ler e a falar, forçosamente
sempre trabalhou com gêneros, pois toda forma de
comunicação cristaliza-se em formas de linguagem
específicas. Acerca do que é conceituado pelos autores, são
válidas as seguintes proposições, EXCETO que, considerando
o contexto escolar, os gêneros:
A) Por serem concebidos como formas de representação
de diferentes realidades, têm uma forma que não
depende de práticas sociais, mas da realidade mesma.
B) Correspondem a autênticos produtos culturais da
escola, elaborados como instrumentos para desenvolver
e avaliar as capacidades de escrita dos alunos.
C) Devem se ordenar segundo uma sequência que vai
daqueles que descrevem as realidades mais simples
àqueles ligados às mais complexas, mais particularmente,
ao pensamento.
D) São formas historicamente variáveis de resolução de
problemas comunicativos complexos que implicam uma
referência a realidades em função de situações
comunicativas mutáveis.

Questão 44
A aprendizagem escolar é verificada pelo docente por
meio da adoção de processos de avaliação de
desempenho dos alunos ao longo do ano letivo. Analise os
seguintes postulados difundidos por Cipriano Luckesi em
sua obra “Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e
proposições”, marcando V para os verdadeiros e F para os
falsos.
( ) O ato de avaliar se destina a um julgamento
“definitivo” sobre alguma coisa, pessoa ou situação,
pois que é um ato seletivo.
( ) A avaliação é um ato de investigar a qualidade dos
resultados intermediários ou finais de uma ação,
subsidiando sempre sua melhora.
( ) A pedagogia do exame, psicologicamente, é útil para
desenvolver personalidades submissas.
A sequência está correta em
A) F, V, V.
B) F, V, F.
C) V, V, F.
D) V, F, V.

Questão 45
Conforme José Armando Valente (2017), um dos autores
de “Metodologias ativas para uma educação inovadora”,
as metodologias ativas são entendidas como práticas
pedagógicas alternativas ao ensino tradicional. Elas
colocam o foco do processo de ensino e de aprendizagem
no aprendiz, envolvendo-o na aprendizagem por meio da:
A) Resolução de problemas.
B) Educação por Paulo Freire denominada “bancária”.
C) Transmissão de informações centrada no professor.
D) Observância a instruções lidas em manuais técnicos.

CARGO: PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II –
PORTUGUÊS (T)

Questão 47
Quanto à abordagem da Língua Portuguesa nos Anos
Finais do Ensino Fundamental, a Base Nacional Comum
Curricular, documento normativo que define o conjunto
de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem
desenvolver ao longo das etapas e modalidades da
Educação Básica, destaca o objetivo de ampliar e qualificar
a participação dos jovens nas práticas relativas ao estudo
e à pesquisa, por meio de:
I. Compreensão dos interesses, atividades e procedimentos que movem as esferas científica, de divulgação
científica e escolar.
II. Reconhecimento da importância do domínio dessas
práticas para a compreensão do mundo físico e da
realidade social, para o prosseguimento dos estudos e
para formação para o trabalho.
III. Desenvolvimento de habilidades e aprendizagens de
procedimentos envolvidos na leitura/escuta e produção
de textos pertencentes a gêneros relacionados ao
estudo, à pesquisa e à divulgação científica.
É correto o que se afirma em
A) I, II e III.
B) I e II, apenas.
C) I e III, apenas.
D) II e III, apenas.
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Questão 48

Questão 50

Conta o médico Fernandes Figueira, no livro “Velaturas”
(com o pseudônimo de Alcides Flávio), que seu amigo
Aluísio de Azevedo o consultou, durante a composição de
“O homem”, sobre o envenenamento por estricnina; mas
não seguiu as indicações recebidas. Apesar do escrúpulo
informativo do naturalismo, desrespeitou os dados da
ciência e deu ao veneno uma ação mais rápida e mais
dramática, porque necessitava que assim fosse para o seu
desígnio. (CANDIDO, 2000, p. 12.) Em “Literatura e
sociedade: estudos de teoria e história literária”, Antônio
Candido evoca o episódio envolvendo o escritor que
introduziu o naturalismo na literatura brasileira para
elucidar que:
A) A mimese (ou imitação do real) nem sempre é uma
forma de poesia.
B) A fantasia às vezes modifica a ordem do mundo para
torná-la mais insignificante.
C) Existe uma relação arbitrária e deformante estabelecida
pelo trabalho artístico com a realidade.
D) Basta aferir a obra com a realidade exterior para entender
a produção literária sem incorrer em simplificação causal.

“Mais tarde tive notícias dele. Mandava-me dizer que lá
me esperava. Sim, Barão!... Hei de voltar, um dia. E
havemos de tornar a perder-nos pelos caminhos sombrios
do nosso sonho e da nossa loucura; e mais uma vez
havemos de cantar às estrelas, e dar a vida para ires depor
outro botão de rosa na alta janela na tua Bela
Adormecida!...” O trecho exposto de “O barão”, de
Branquinho da Fonseca, atesta a constituição de uma
narrativa na qual, conforme o crítico literário Massaud
Moisés (2008), em “A literatura portuguesa”, “fundindo o
real e o ideal, o universo das formas sensíveis com o das
formas intuíveis, o escritor cria um surrealismo poético, que
emana da própria sondagem no interior das realidades
palpáveis”. Por tais características estilísticas e pela
influência da própria época de suas produções ficcionais, o
autor vincula-se ao movimento artístico-literário português
que levou o nome de:
A) Orfismo.
B) Saudosismo.
C) Presencismo.
D) Neorrealismo.

Questão 49
Em sua obra “Estética da criação verbal”, o formalista
russo Mikhail Bakhtin admitiu que “a ciência literária é
uma ciência jovem que não dispõe de métodos sólidos e
comprovados pela prática, como os das ciências exatas”.
Ele, no entanto, não se furtou a apontar caminhos para
uma evolução do fazer científico atrelado aos estudos
literários. Com base no pensamento do autor, analise as
seguintes afirmações e a relação proposta entre elas.
I. “É desejável estudar a literatura encerrando-a na época
em que foi criada, no que se poderia chamar sua
contemporaneidade.”
PORQUE
II. “Satisfazer-se em compreender e explicar uma obra a
partir das condições de sua época é penetrar as suas
profundezas de sentido.”
Assinale a alternativa correta.
A) As duas afirmativas são falsas.
B) A primeira afirmativa é verdadeira e a segunda é falsa.
C) As duas afirmativas são verdadeiras, e a primeira é uma
justificativa correta da segunda.
D) As duas afirmativas são verdadeiras, mas a primeira não
é uma justificativa correta da segunda.

CARGO: PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II –
PORTUGUÊS (T)
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INSTRUÇÕES
1. Somente é permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta indelével, de corpo transparente, de

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

preferência de ponta grossa. Todos os demais objetos devem ser colocados na embalagem não reutilizável fornecida
pelo Fiscal de Aplicação, inclusive aparelho celular desligado e carteira com documentos e valores em dinheiro. Não é
permitida a comunicação entre os candidatos, o empréstimo de material, nem a utilização de máquinas calculadoras
e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha
ou corretivo. Especificamente não será permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento,
com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica,
notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, fone de ouvido, pendrive, máquina
fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, carteiras e etc.
O tempo de duração da prova objetiva de múltipla escolha é de 4 (quatro) horas para o turno da manhã e de 4 (quatro)
horas para o turno tarde. Esse período abrange a assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas.
Com vistas à garantia da segurança e integridade do certame, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção
de metais no ingresso e na saída de sanitários durante a realização da prova.
O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Superior, 40
(quarenta) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Médio Técnico e Médio Completo e 30 (trinta)
questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Fundamental Completo. Ao receber o material de realização das
provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém o número de questões previsto, se
corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas, que lhe foi
fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, tenha qualquer
imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação.
As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta
correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de
Resposta (prova objetiva), devidamente assinados no local indicado.
Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas.
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou
em qualquer meio.
O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o Caderno de Provas no decurso dos
últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. Após identificado e acomodado na sala,
o candidato somente poderá ausentar-se 90 (noventa) minutos após o início das provas; contudo, não poderá levar
consigo o Caderno de Provas.
Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de aplicação
da prova, deverá assinar termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado Termo de
Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação e pelo Coordenador da Unidade.

RESULTADOS E RECURSOS
- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico
www.institutoconsulplan.org.br, a partir das 16h da segunda-feira subsequente à realização das provas escritas objetivas de
múltipla escolha.
- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 2
(dois) dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no
link correlato ao Concurso Público no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br.
- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com
acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo recursal, ao Instituto
Consulplan, conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente
ao Concurso Público.

