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CONCURSO PÚBLICO

RIO LARGO (AL) - TARDE MÉDIO
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS
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ATENÇÃO!

Verifique se as informações descritas neste Caderno de Questões Objetivas coincidem com

o registrado no topo de cada página e com o seu Cartão de Respostas. Caso contrário,

notifique o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas providências.

INFORMAÇÕES GERAIS:

Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:1.

este Caderno de Questões Objetivas, com 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha;a.

um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.b.

Ao receber o Cartão de Respostas você deve:2.

conferir seu nome e número de inscrição;a.

ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;b.

assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.c.

As questões são identificadas pelo número que se situa antes do seu enunciado.3.

Durante a aplicação da prova não será permitido:4.

qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;a.

levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;b.

portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquina fotográficac.

ou equivalente.

Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.5.

Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.6.

Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no7.

Cartão de Respostas.

No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda questão8.

com mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.

O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro9.

fora dos locais destinados às respostas.

Quando  terminar  sua  prova,  você  deverá,  OBRIGATORIAMENTE,  entregar  o  Cartão  de  Respostas  devidamente10.

preenchido e assinado ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO.

Não folheie a prova antes da
autorização do fiscal

NOME:

INSCRIÇÃO:

CPF:

Para mais informações, acesse nosso site www.admtec.org.br
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 35

1 • Leia as afirmativas a seguir:
I. De acordo com a Lei 9.394/96, o ensino a distância (EaD) não
pode ser utilizado no Ensino Fundamental.
II. É vedado ao servidor público o uso do cargo para obter qualquer
favorecimento para si.
III.  A  Internet  é  uma  tecnologia  frequentemente  utilizada  na
educação a distância.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa II, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

2 • Leia as afirmativas a seguir:
I. No Brasil, a Lei 9.394/96 possibilita aos municípios optar por se
integrarem ao sistema estadual de ensino.
II. Tornar os estudantes capazes de evitar uma gravidez indesejada
não  é  um dos  objetivos  do  trabalho  de  orientação  sexual  nas
escolas.
III.  A  Lei  9.394/96  proíbe  os  municípios  de  credenciar  e
supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

3 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  A coexistência de instituições públicas e privadas de ensino é
uma das bases da educação nacional.
II.  O professor que atua na educação de jovens e adultos deve
evitar a dialogicidade no ato educativo.
III.  Um  dos  objetivos  da  educação  escolar  é  que  os  alunos
aprendam a assumir a palavra enunciada e a conviver em grupo de
maneira produtiva e cooperativa.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

4 • Leia as afirmativas a seguir:
I. No ambiente escolar, é importante haver diversidade de materiais
didáticos para que os conteúdos possam ser tratados da maneira
mais ampla possível.
II. A conquista dos objetivos educacionais propostos depende de
uma prática educativa que tenha como eixo a formação de um
cidadão autônomo e participativo.
III. Para que possa refletir, participar e assumir responsabilidades, o
aluno  necessita  estar  inserido  em  um  processo  educativo  que
valorize tais ações.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

5 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Na  educação  de  jovens  e  adultos,  o  jovem  e  o  adulto  que
procuram  esta  modalidade  de  ensino  já  trazem  consigo
experiências  de  vida  e  conhecimentos  informais  acumulados
historicamente.
II. Entre as tecnologias utilizadas na educação a distância, pode-se
citar  os  softwares  de  gestão  de  ambientes  virtuais  de
aprendizagem (AVA).
III. O professor que atua na educação de jovens e adultos não deve
ver  o  educando  como  sujeito  na  construção  do  próprio
conhecimento,  mediante  a  compreensão  dos  processos  de
trabalho, de criação, de produção e de cultura.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

6 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A Psicologia da Educação utiliza princípios e informações que as
pesquisas  psicológicas  oferecem  acerca  do  comportamento
humano,  para  tornar  menos  eficiente  o  processo  de  ensino-
aprendizagem.
I I .  As  aulas  em  áudio  (podcast)  são  uma  tecnologia
frequentemente  utilizada  na  educação  a  distância.
III.  A  organização do espaço reflete  a  concepção metodológica
adotada  pelo  professor  e  pela  escola.  Uma  sala  de  aula  com
carteiras fixas, por exemplo, dificulta o trabalho em grupo, o diálogo
e a cooperação.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa II, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

7 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Utilizar  atividades  significativas  é  uma  prática  favorável  ao
trabalho  do  educador  alfabetizador,  pois,  para  favorecer  uma
alfabetização  de  qualidade,  é  necessário  propor  atividades  de
leitura e escrita que fazem sentido para os educandos.
II.  As tecnologias utilizadas na educação a distância ampliam o
acesso  das  atividades  educacionais  para  os  educandos  que
residem em zonas rurais ou em locais distantes das instituições de
ensino.
III.  Para favorecer uma alfabetização de qualidade, é necessário
que  as  atividades  de  leitura  e  escrita  aconteçam  de  forma
prazerosa, contextualizada, e de acordo com a realidade social dos
educandos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.
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8 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  A  educação  de  jovens  e  adultos  não  requer  um  quadro  de
professores preparados para atuar de forma que não venha apenas
suprir ou compensar a escolaridade perdida do aluno, mas como
forma de garantir sua permanência na escola e a continuação de
seus estudos.
II. O servidor público tem o compromisso social e moral de zelar
pela imagem do serviço público.
III.  A utilização e a organização do espaço escolar e do tempo
refletem  a  concepção  pedagógica  e  interferem  diretamente  na
construção da autonomia do educando.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa II, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

9 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  A  aprendizagem  significativa  depende  de  uma  motivação
intrínseca, isto é, o aluno precisa tomar para si a necessidade e a
vontade de aprender.
II. Não é dever do Estado fornecer educação infantil às crianças na
forma da lei.
III.  Fazer  da  sala  de  aula  um espaço onde  ricos  estímulos  de
aprendizagem estejam sempre presentes é uma forma de criar um
ambiente propício ao trabalho do educador alfabetizador.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

10 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Criar  consciência  crítica  e  tomar  decisões  responsáveis  a
respeito de sua sexualidade são objetivos da orientação sexual dos
alunos no espaço escolar.
II. O professor que atua na educação de jovens e adultos não deve
ouvir as experiências e suposições dos alunos e relacionar essa
sabedoria aos conceitos teóricos.
III.  Muitos  jovens  e  adultos  dominam  noções  aprendidas  de
maneira informal ou intuitiva antes de entrar em contato com as
representações simbólicas convencionais na educação de jovens e
adultos.  Assim,  o  educador  deve  evitar  uti l izar  esses
conhecimentos prévios em favor das ações educacionais dos seus
educandos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

11 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao
pleno desenvolvimento de sua pessoa, entre outros aspectos.
II. As tecnologias utilizadas na educação a distância não permitem
ao educando acessar conteúdos educacionais repetidas vezes em
diferentes localizações e horários.
III. Exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento
não é dever do servidor público.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

12 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  A utilização de materiais diversificados como jornais,  revistas,
folhetos, propagandas, computadores, calculadoras, filmes, impede
o aluno de sentir-se inserido no mundo à sua volta.
II. É dever do servidor público demonstrar cuidado no tratamento
com o usuário dos serviços.
III. Manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho é uma
obrigação do servidor público.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa II, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

13 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O servidor público não deve manter limpo e em perfeita ordem o
próprio local de trabalho.
II. No ambiente escolar, são fundamentais as situações em que os
educandos possam aprender a dialogar, a ouvir o outro e a ajudá-
lo.
III.  Os ambientes virtuais  de discussão (chats virtuais)  não são
exemplos de tecnologias utilizadas na educação a distância.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

14 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Os jogos digitais não são exemplos de tecnologias utilizadas na
educação a distância.
II. A avaliação é um conjunto de ações cujo objetivo é desajustar e
desorientar  a  intervenção  pedagógica  para  que  o  aluno  seja
impedido de aprender da melhor forma.
III.  No  ambiente  escolar,  são  vedadas  as  atividades  em que  o
professor seja somente um orientador do trabalho, cabendo aos
alunos  o  planejamento  e  a  execução,  pois  essas  atividades
impedem o desenvolvimento da autonomia dos estudantes.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.
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15 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O professor que atua na educação de jovens e adultos não deve
valorizar os conhecimentos do aluno.
II.  O professor que atua na educação de jovens e adultos deve
dialogar  sempre,  com  linguagem  e  tratamento  adequado  ao
público.
III. As aulas em vídeo são uma tecnologia frequentemente utilizada
na educação a distância.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa II, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

16 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Um ambiente alfabetizador é aquele que tem diferentes tipos de
texto  que  são  consultados  frequentemente,  com  diferentes
funções sociais.
II.  A  educação de jovens e  adultos é  toda educação destinada
àqueles  que não tiveram oportunidades educacionais  em idade
própria  ou que tiveram de forma insuficiente,  não conseguindo
alfabetizar-se e obter os conhecimentos básicos necessários.
III. Os professores devem estar atentos à qualidade, à coerência e a
eventuais restrições que os livros didáticos apresentem em relação
aos objetivos educacionais propostos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

17 • Leia as afirmativas a seguir:
I. No ambiente escolar, é preciso que o professor defina claramente
as atividades, estabeleça a organização em grupos, disponibilize
recursos  materiais  adequados  e  defina  o  período  de  execução
previsto, dentro do qual os alunos serão livres para tomar suas
decisões.
II. Os estabelecimentos de ensino têm a incumbência de promover
medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos
os tipos de violência no âmbito das escolas.
III. O professor que atua na educação de jovens e adultos não deve
respeitar os limites e as possibilidades dos educandos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

18 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O Plano Nacional de Educação inclui entre as suas diretrizes a
formação  do  educando  para  o  mercado  de  trabalho  e  para  a
cidadania,  com ênfase nos valores morais  e  éticos em que se
fundamenta a sociedade.
II. O professor que atua na educação de jovens e adultos não deve
assumir qualquer compromisso com a transformação social.
III.  A  democratização dos sistemas de ensino e  da escola não
possui  relação com o aprendizado e a vivência do exercício de
participação e de tomadas de decisão.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

19 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Em  relação  ao  ensino  religioso  na  Educação  Infantil,  a  Lei
9.394/96 defende o respeito às diversidades cultural e religiosa do
Brasil e o proselitismo no ensino.
II. A vivência do controle do tempo pelos alunos se insere dentro de
limites  criteriosamente  estabelecidos  pelo  professor,  que  se
tornarão menos restritivos à medida que o grupo desenvolva sua
autonomia.
III. Frequentemente, os alunos que procuram a educação de jovens
e  adultos  para  retomar  seus  estudos  são  pessoas  de  classe
trabalhadora,  vivendo  grande  parte  delas  de  subemprego  ou
desempregados.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa II, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

20 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  O  educador  necessita  conhecer  o  nível  conceitual  e  as
capacidades  cognitivas  de  seus  educandos  para  acreditar  que
níveis de conhecimentos variados constituem uma riqueza para o
trabalho em sala de aula.
I I .  No  exercício  da  sua  função,  o  servidor  deve  tratar
cuidadosamente os usuários dos serviços.
III. Para Piaget, o desenvolvimento social da criança influencia o
seu desenvolvimento cognitivo e afetivo.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

21 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Para  que uma aprendizagem significativa  possa acontecer,  é
necessária  a  disponibilidade  para  o  envolvimento  do  aluno  na
aprendizagem, o empenho em estabelecer relações entre o que já
sabe  e  o  que  está  aprendendo,  em  usar  os  instrumentos
adequados  que  conhece  e  dispõe  para  alcançar  a  maior
compreensão possível.
II. É papel do professor que atua na educação de jovens e adultos
compreender  melhor  o  aluno  e  sua  realidade  diária  a  fim  de
determinar  estratégias  pedagógicas  eficazes  para  os  objetivos
propostos.
III. O professor que atua na educação de jovens e adultos não deve
perguntar o que os estudantes sabem sobre o conteúdo e a opinião
deles a respeito dos temas antes de abordá-los cientificamente.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.
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22 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A educação escolar deve promover momentos em que se possa
desenvolver a habilidade de trabalhar em grupo, pois trabalhar em
grupo de maneira cooperativa é sempre uma tarefa difícil, mesmo
para adultos convencidos de sua necessidade.
II.  O espaço de aprendizagem não se restringe à escola,  sendo
necessário propor atividades que ocorram fora dela.
III.  Na  educação  de  jovens  e  adultos,  a  bagagem  cultural  dos
alunos não deve ser aproveitada pelo professor, uma vez que não é
necessário fazer uma ponte entre o interesse de seus educandos e
suas experiências com o conhecimento científico, formal, para que
haja uma educação que esteja a serviço desse perfil de aluno.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

23 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Na  educação  de  jovens  e  adultos,  os  alunos  devem  ter
oportunidade  de  contar  suas  histórias  de  vida,  expor  os
conhecimentos  informais  que  têm  sobre  os  assuntos,  suas
necessidades cotidianas, suas expectativas em relação à escola e
às aprendizagens.
II. Por meio de erros e acertos, o aluno toma consciência de suas
possibilidades  e  constrói  mecanismos  de  autorregulação  que
possibilitam decidir como alocar seu tempo.
III.  A  programação  de  atividades  educativas  fora  do  ambiente
escolar não deve contar com passeios, excursões, teatro, cinema,
visitas  a  fábricas,  marcenarias,  padarias,  enfim,  com  as
possibilidades  existentes  em  cada  local  e  as  necessidades  de
realização do trabalho escolar.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

24 • Leia as afirmativas a seguir:
I. É dever do servidor público demonstrar caráter íntegro diante do
usuário dos serviços.
II. O trabalho de autoestima dos educandos é outro fator relevante
em qualquer processo de aprendizagem, para reavivar a confiança
em suas capacidades de dar conta dos desafios e dificuldades que
terão de vencer.
III. Os livros digitais são uma tecnologia frequentemente utilizada
na educação a distância.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

25 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Cabe  ao  estabelecimento  de  ensino  criar  processos  de
integração da sociedade com a escola.
II. A liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o
pensamento, a arte e o saber são bases da educação nacional.
III. O professor que atua na educação de jovens e adultos não deve
assumir um compromisso com a vida, com a realidade e com os
interesses  dos  educandos  ao  desenvolver  suas  atividades  no
ambiente escolar.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

26 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Ser probo, reto, leal e justo é um dever fundamental do servidor
público.
II. A criança tem o direito de ser respeitada por seus educadores,
exclusivamente  dentro  dos  limites  da  sala  de  aula,  não  sendo
aplicável  esse  direito  nos  corredores  e  demais  ambientes  da
instituição  educacional,  conforme  determinado  no  Estatuto  da
Criança e do Adolescente.
III.  O professor que atua na educação de jovens e adultos deve
evitar abordar conteúdos escolares relacionados com a realidade
social dos educandos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

27 • Leia as afirmativas a seguir:
I. É indiscutível a necessidade crescente do uso de computadores
pelos alunos como instrumento de aprendizagem escolar, para que
possam estar  atualizados  em relação às  novas  tecnologias  da
informação e  se  instrumentalizarem para  as  demandas sociais
presentes e futuras.
II.  Cabe  aos  docentes  participar  da  elaboração  da  proposta
pedagógica do estabelecimento de ensino.
III. Na educação de jovens e adultos, a realidade e a subjetividade
dos alunos devem ser o ponto de referência para a prática docente.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

28 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O livro didático não deve ser o único material a ser utilizado no
trabalho educativo, pois a variedade de fontes de informação é que
contribuirá para o aluno ter uma visão ampla do conhecimento.
II. É dever do servidor público municipal desviar outro servidor para
atendimento a interesse particular.
III.  O professor que atua na educação de jovens e adultos deve
elaborar estratégias educacionais que tolhem o desenvolvimento
da autonomia intelectual dos educandos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.
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29 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O servidor público deve tratar cuidadosamente os usuários dos
serviços.
II.  O professor que atua na educação de jovens e adultos deve
evitar  assumir  um compromisso com a formação humana dos
educandos e com o seu acesso à cultura ao desenvolver  suas
atividades educacionais.
III.  Apenas  nos  processos  de  avaliação  mais  complexos,  o
educador  deverá considerar  seriamente os critérios e  princípios
definidos.  No  espaço  escolar,  por  exemplo,  o  professor  deve
realizar  a  avaliação  a  partir  de  critérios  estabelecidos
individualmente,  apenas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

30 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O professor que atua na educação de jovens e adultos não deve
valorizar a práxis (reflexão sobre a ação dos educandos e sobre a
ação do próprio docente).
II.  É  dever  do  servidor  público  retardar  qualquer  prestação  de
contas que seja de sua responsabilidade.
III.  A autoavaliação é uma situação de aprendizagem em que o
aluno desenvolve estratégias de análise e interpretação de suas
produções e dos diferentes procedimentos para se avaliar.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

31 • Leia as afirmativas a seguir:
I. As tecnologias utilizadas na educação a distância permitem aos
educadores proverem suporte e orientação a educandos que se
encontram geograficamente distantes.
II.  As tecnologias utilizadas na educação a distância ampliam o
acesso  das  atividades  educacionais  para  os  educandos  que
possuem restrições relacionadas ao horário de trabalho.
III.  O professor que atua na educação de jovens e adultos deve
compreender que educar jovens e adultos é um ato político e, para
isso, ele deve saber estimular o exercício da cidadania.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

32 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A escola é o único local capaz de prover conhecimento.
II. Conforme a Lei 9.394/96, a Educação Básica deve organizar-se
apenas em períodos semestrais.
III. O servidor público jamais deve retardar qualquer prestação de
contas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

33 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  O  sistema  municipal  de  ensino  compreende  apenas  as
instituições de ensino superior mantidas pela União.
II. O trabalho em grupo, ao valorizar a interação como instrumento
de  desenvolvimento  pessoal,  exige  que  os  alunos  considerem
diferenças individuais, tragam contribuições e respeitem as regras
estabelecidas.
III.  Sem  a  discussão  dos  motivos  subjacentes  à  ideia  da
contracepção e seus obstáculos, muito se pode avançar na adoção
de  práticas  preventivas  pelos  jovens,  ao  se  relacionarem
sexualmente com parceiro ou parceira.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

34 • Leia as afirmativas a seguir:
I. De acordo com a Lei 9.394/96, a inclusão de novos componentes
curriculares  de  caráter  obrigatório  na  Base  Nacional  Comum
Curricular  dependerá  de  aprovação  do  Conselho  Nacional  de
Educação e de homologação pelo Ministro de Estado da Educação.
II.  O professor que atua na educação de jovens e adultos deve
reduzir  e  limitar  a  reflexão  crítica  dos  educandos  através  de
atitudes  pouco  éticas  e  da  falta  de  compromisso  político  no
exercício das suas atividades educacionais.
III. A avaliação não é um elemento integrador entre a aprendizagem
e o ensino.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

35 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Um ambiente  alfabetizador  é  um ambiente  que promove um
conjunto de situações de uso real de leitura e de escrita, em que os
educandos têm a oportunidade de participar.
II.  O  processo educativo  do ser  humano acontece somente  na
escola.
III. Frequentemente, a educação de jovens e adultos visa atender à
classe trabalhadora.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 36 a 50
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36 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) O resultado da subtração 440 - 77 - 143 é igual a 281.

b) Em uma loja foram vendidas 697 unidades de um produto a R$
13,50, cada. Sabe-se que a taxa de impostos é de 3,50% sobre a
receita de vendas.  Assim,  considerando apenas as informações
apresentadas, é correto afirmar que o valor total dos impostos é
superior a R$ 334,15 e inferior a R$ 341,98.

c) No mês de agosto, um supermercado registrou vendas de 1.377
garrafas de refrigerante, a R$ 4,75, cada. No mesmo período, foram
vendidas 8.753 garrafas de cerveja, a R$ 5,15, cada. Sabe-se que o
valor do imposto sobre as vendas dessas bebidas é de 7% sobre o
preço  de  venda.  Assim,  considerando  apenas  as  informações
apresentadas,  é  correto afirmar que o valor  total  dos impostos
pagos sobre essas bebidas é superior a R$ 3.690,15 e inferior a R$
3.712,45.

d) Enquanto estava no supermercado, Ana comprou R$ 17,35 em
aveia; R$ 45,60 em feijão; R$ 22,70 em arroz; R$ 18,60 em soja e R$
18,70 em milho. No momento de realizar o pagamento de suas
compras, ela apresentou um cupom promocional que lhe permitiu
obter  um  desconto  de  12%.  Assim,  considerando  apenas  as
informações apresentadas, é correto afirmar que o valor pago por
Ana, após o desconto,  era superior a R$ 107,35 e inferior a R$
111,42.

e) Se Ana nasceu em 1974, então ela completou 27 anos em 1997.

37 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  Um  desconto  de  R$  152  sobre  um  salário  de  R$  1.000
representa uma redução de 22% sobre o valor da remuneração.

b) O resultado da subtração 412 - 85 - 135 é igual a 192.

c) O resultado da multiplicação 9 x 3 x 3 é maior que 108.

d) O resultado da soma 39 + 14 + 52 é menor que 98.

e) Se Ana nasceu em 1958, então ela completará 68 anos em 2039.

38 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Ao realizar compras em um supermercado, Ana gastou R$ 45,15
com carne, R$ 16,75 com leite, R$ 14,10 com cereais, R$ 11,22
com sorvete e R$ 31,80 com produtos de limpeza. No momento de
realizar  o  pagamento,  ela  apresentou  um  cupom  promocional,
obtendo 15% de desconto sobre o valor total das compras. Assim,
considerando  exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é
correto afirmar que o valor final pago por Ana, após o desconto, foi
superior a R$ 92,30 e inferior a R$ 97,45.

b) O resultado da multiplicação 5 x 7 x 9 é menor que 211.

c) Uma loja de roupas realizou uma promoção para a venda das
camisas dos tipos “X” e “Y”. Como resultado dessa ação, foram
vendidas 197 camisas do tipo "X", a um preço de R$ 17,50, cada.
Também  foram  vendidas  73  camisas  do  tipo  "Y",  a  um  preço
unitário de R$ 13,50, cada. Assim, considerando exclusivamente as
informações  apresentadas,  é  correto  afirmar  que  o  valor
arrecadado com a venda das camisas do tipo “X” corresponde a
mais  de  74%  e  a  menos  de  81%  da  receita  total  de  vendas
decorrente da ação promocional.

d) Se 6/8 do volume de uma garrafa está preenchido com suco,
então a garrafa está 67% cheia, apenas.

e) Ana é gerente de uma loja. Ao término de um dia de trabalho, ela
observou que as receitas de vendas dos seus 5 principais produtos
foram  as  seguintes:  R$  1.450,00  referente  ao  produto  "A";  R$
338,50 referente ao produto "B"; R$ 791,00 referente ao produto "C";
R$  3.501,10  referente  ao  produto  "D";  e  R$  89,30  referente  ao
produto "E". Sabe-se que sobre esses valores incide um imposto
municipal de 1,80%. Assim, considerando apenas as informações
apresentadas, é correto afirmar que o valor do imposto devido é
superior a R$ 96,10 e inferior a R$ 109,80.

39 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) O resultado da soma 30 + 11 + 37 é menor que 73.

b) Se Ana possui uma dívida de R$ 1.500 e, até o momento, já
pagou R$ 800, então mais de 47% dessa obrigação já foi quitada.

c) Se Ana possuía 312 cabras em sua fazenda e adquiriu mais 88
animais, então sua criação passou a ter 417 animais.

d) Se Ana comprou 9 pacotes de biscoito a um preço unitário de R$
13, então ela gastou R$ 134 com suas compras.

e) O resultado da subtração 419 - 83 - 137 é igual a 299.

40 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) O resultado da multiplicação 75 x 4 x 12 é maior que 4.005.

b) No mês de maio, Ana vendeu 47 computadores a R$ 1.317,00,
cada. Nesse mesmo mês, ela vendeu 29 celulares a R$ 979,00,
cada. Sabe-se que Ana recebe uma comissão de 7% sobre cada
venda  realizada.  Assim,  considerando  apenas  as  informações
apresentadas,  é  correto  afirmar  que  ela  recebeu  mais  de  R$
6.297,00  e  menos  de  R$  6.388,00  de  comissão  pelas  vendas
realizadas.

c) No mês de agosto, um comerciante vendeu 447 unidades de um
produto cujo preço unitário é R$ 31,25. Sabe-se que sobre o preço
desse  produto  incide  um  imposto  municipal  de  4,20%.  Assim,
considerando  apenas  as  informações  apresentadas,  é  correto
afirmar que o valor total do imposto a ser pago será superior a R$
591,17 e inferior a R$ 604,25.

d)  Após  realizar  uma ampla  campanha promocional  nas  redes
sociais, Ana conseguiu vender 711 camisetas a R$ 49,15, cada. Seu
contador lhe informou que será cobrado um imposto de 4,97%
sobre o valor total das vendas desses artigos. Assim, considerando
apenas as informações apresentadas, é correto afirmar que o valor
total do imposto a ser pago por Ana será maior que R$ 1.704,15 e
menor que R$ 1.722,18.

e) Se uma garrafa contém 0,5L de suco, então 10 garrafas conterão
13,5L dessa bebida.

Agronomia

O  profissional  formado  em  Agronomia  tem  o  objetivo  de
melhorar a qualidade e produtividade de rebanhos, plantações e
produtos agroindustriais, planejando, coordenando e executando
as atividades relacionadas às etapas de um agronegócio.  Ele
acompanha atividades como o preparo e o cultivo do solo,  o
processo de colheita, a alimentação do rebanho e a reprodução
dos animais.
Fonte: www.guiadacarreira.com.br (com adaptações)

41 •  Leia  o  texto  'Agronomia',  analise  as  assertivas  a  seguir  e
marque a opção CORRETA:
a)  O  tema  central  do  texto  é  a  necessidade  de  ampliar  as
exportações brasileiras em 2020.

b) De acordo com o autor, as tecnologias utilizadas na agricultura
não contribuem para a melhoria da produtividade no campo.

c) Acompanhar o preparo e o cultivo do solo é uma atribuição do
profissional de agronomia, de acordo com o texto.

d)  De  acordo  com  o  autor,  a  profissão  de  agrônomo  não  é
regulamentada no Brasil.

e) No texto, o autor relata suas experiências pessoais ao longo de
sua carreira como agrônomo.
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42 •  Leia  o  texto  'Agronomia',  analise  as  assertivas  a  seguir  e
marque a opção CORRETA:
a) O tema central do texto são as atribuições do profissional de
agronomia.

b)  O  tema  central  do  texto  é  o  estímulo  governamental  ao
desenvolvimento tecnológico no Brasil.

c) O tema central do texto é a política de desarmamento no Brasil.

d) A agronomia é a ciência que estuda o movimento dos planetas,
de acordo com o texto.

e) No texto, o autor informa que o profissional de agronomia não
deve ter conhecimento sobre a produção agrícola.

43  •  Leia  o  texto  'Agronomia',  analise  as  assertivas  a  seguir  e
marque a opção CORRETA:
a) O tema central do texto é o financiamento público dos serviços
de saúde.

b) No texto, o autor defende a melhoria nas condições de trabalho
dos  profissionais  do  campo,  a  fim  de  reduzir  os  riscos  de
acidentes.

c)  De acordo com o autor,  no Brasil,  a  profissão de agrônomo
apenas pode ser exercida por homens.

d) No texto, o autor revela seu interesse pessoal por tornar-se um
agrônomo.

e) Planejar as atividades de um agronegócio é uma atribuição do
profissional de agronomia, de acordo com o autor.

44  •  Leia  o  texto  'Agronomia',  analise  as  assertivas  a  seguir  e
marque a opção CORRETA:
a) O profissional de agronomia deve atuar apenas com animais
domésticos, de acordo com o texto.

b) A única atribuição do profissional de agronomia é acompanhar a
alimentação do rebanho, de acordo com o autor.

c) O tema central do texto é o aumento da produção agrícola em
2017.

d) O texto afirma que acompanhar a reprodução dos animais é
uma atribuição do profissional de agronomia.

e) A única atribuição do profissional de agronomia é acompanhar o
processo de colheita, de acordo com o texto.

45  •  Leia  o  texto  'Agronomia',  analise  as  assertivas  a  seguir  e
marque a opção CORRETA:
a)  De  acordo  com  o  autor,  o  agrônomo  é  um  profissional
qualificado para atuar na produção de bovinos, apenas.

b) No texto, o autor apresenta diversas estatísticas relacionadas às
doenças ocupacionais que acometem os profissionais do campo.

c) De acordo com o texto, o profissional de Agronomia atua no
setor agroindustrial.

d) O tema central do texto é o crescimento do PIB do Brasil em
2017.

e) No texto,  o autor defende a regulamentação da profissão de
agrônomo através de uma lei nacional comum.

Odontologia

O profissional formado em Odontologia é responsável pela saúde
bucal  das  pessoas.  Ele  atua  na  prevenção,  diagnóstico  e
tratamento  de  problemas  relacionados  à  mordida,  gengiva  e
dentes.  O  dentista  realiza  tratamentos  estéticos  e  também
intervenções relacionadas à saúde bucal.
Fonte: www.guiadacarreira.com.br (com adaptações)

46 •  Leia o texto 'Odontologia',  analise as assertivas a seguir  e
marque a opção CORRETA:
a)  O  autor  traz  informações  relacionadas  ao  aumento  de
investimentos em educação, no Brasil, na última década.

b) O texto fala sobre a profissão de médico.

c) Realizar exames de sangue é a principal função do dentista, de
acordo com o autor.

d)  O  profissional  formado  em  Odontologia  é  responsável  pela
saúde bucal das pessoas, de acordo com o texto.

e) Ministrar aulas é a principal função do dentista, de acordo com o
texto.

47 •  Leia o texto 'Odontologia',  analise as assertivas a seguir  e
marque a opção CORRETA:
a) O tema principal do texto é o amor entre dois adolescentes.

b)  O  autor  procura  convencer  o  leitor  sobre  a  necessidade  de
proibir a atuação de dentistas não licenciados no Brasil.

c)  O  texto  afirma  que  os  profissionais  de  odontologia  são,
frequentemente,  acometidos  por  doenças  ocupacionais  e
dermatites.

d) O texto fala sobre a profissão de policial.

e) O texto afirma que o dentista realiza tratamentos estéticos.

48 •  Leia o texto 'Odontologia',  analise as assertivas a seguir  e
marque a opção CORRETA:
a) O texto fala sobre a profissão de músico.

b) O texto afirma que o dentista realiza intervenções relacionadas à
saúde bucal.

c) Planejar espaços urbanos é a principal função do dentista, de
acordo com o autor.

d)  O  texto  traz  informações  relacionadas  ao  crescimento  de
matrículas nos cursos de odontologia no Brasil.

e) No texto, o autor apresenta sua opinião sobre o envolvimento de
profissionais de odontologia nos movimentos sociais do país.

49 •  Leia o texto 'Odontologia',  analise as assertivas a seguir  e
marque a opção CORRETA:
a) O autor utiliza-se de figuras de linguagem para relembrar sua
juventude na faculdade de odontologia.

b) Realizar cálculos de engenharia é a principal função do dentista,
de acordo com o texto.

c) No texto, o autor procura discutir os princípios éticos que regem
a profissão de odontólogo no Brasil.

d) O texto traz informações relacionadas à redução das doenças
de gengiva no nordeste brasileiro.

e)  O  dentista  atua  na  prevenção  de  problemas  relacionados  à
mordida, de acordo com o autor.

50 •  Leia o texto 'Odontologia',  analise as assertivas a seguir  e
marque a opção CORRETA:
a) O profissional de odontologia atua no diagnóstico de problemas
relacionados à gengiva, de acordo com o texto.

b)  O autor  defende a  criação de um marco regulatório  técnico
nacional para a atuação dos profissionais de odontologia.

c) O profissional de odontologia não deve atuar na prevenção de
doenças na gengiva, de acordo com o texto.

d) O texto fala sobre a profissão de pintor.

e) O texto fala sobre a profissão de professor.
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