
Duração: 2h

Leia atentamente as instruções abaixo:

01 Você recebeu do fiscal o seguinte material:
 a) Este caderno, com 20 (vinte) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme 

distribuição abaixo:

 b) Um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas.
02 Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que 

aparecem no Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
03 Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do Cartão de Respostas, com 

caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.
04 No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra 

correspondente ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta 
esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

05 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as 
letras (A, B, C e D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar 
uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das 
respostas esteja correta.

06 Somente depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início da prova, o candidato poderá entregar seu 
Cartão de Respostas, seu Caderno de Questões e retirar-se da sala de prova. O candidato que insistir 
em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o Termo de Ocorrência 
declarando sua desistência do Concurso, que será lavrado pelo Coordenador do Local.

07 Ao candidato, será permitido levar seu CADERNO DE QUESTÕES faltando no máximo 30 (trinta) 
minutos para o término da prova e desde que permaneça em sala até esse momento.

08 Não será permitida a cópia de gabarito no local de prova. Ao terminar a prova de Conhecimentos, o 
candidato entregará, obrigatoriamente, a fiscal de sala, o seu CARTÃO DE RESPOSTAS e o seu 
CADERNO DE QUESTÕES, ressalvado o estabelecido no item 7.

09 Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu Cartão de Respostas. Os rascunhos e as 
marcações assinaladas no Caderno de Questões não serão levados em consideração.

10 Os 3 (três) últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluam a prova ou que termine 
o  seu tempo de duração, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto I

A tabela 'antinutricional' de legumes e verduras 
que vale a pena conhecer

 Fazer bem as compras domésticas tem seus 
segredos, e entre os mais importantes está o de saber 
ler o rótulo nutricional dos produtos. Quanta gordura 
tem este queijo? Aquele tomate refogado leva muito 
açúcar? Quantas vitaminas há nos iogurtes? Mas a 
maioria dos compostos químicos presentes nos 
alimentos não aparece na lista, embora alguns 
influenciem diretamente a qualidade nutricional do 
que levamos para casa. Não há um “rótulo 
antinutricional”, mas os antinutrientes existem, e 
esses compostos químicos dificultam que o 
organismo assimile os nutrientes da dieta. Eles estão 
nas frutas e hortaliças em geral, nos cereais de grão 
integral (os que são realmente integrais), nos ovos, 
nas sementes, no cacau puro e até o chá preto – nos 
dois últimos, na forma de taninos.
 A maioria dos antinutrientes é o resultado de uma 
guerra silenciosa que as plantas travam contra o 
mundo. São parte das dezenas de milhares de 
compostos que esses seres vivos desenvolveram, 
aparentemente apenas para se defenderem dos seus 
inimigos naturais, que só querem saber de comê-los. 
“São fitoquímicos, substâncias que exercem funções 
de proteção da planta contra fatores ambientais 
externos”, explica Iva Marques, professora da 
Universidade de Zaragoza.
 Nossa comida tem diversas formas de sabotar 
sua própria qualidade nutricional. A avidina da clara 
do ovo e o niacina do milho se unem a outras 
substâncias dos alimentos com um resultado 
indesejável: inativam as vitaminas; os bociogênicos 
presentes em muitas frutas e hortaliças bloqueiam o 
iodo, que faz parte da estrutura da tiroide; os ácidos 
oxálico e fítico, presentes em alimentos como os 
espinafres, a beterraba e a acelgas, se juntam no 
intestino a minerais como o ferro, o zinco e o cálcio e 
impedem sua absorção. Também há antinutrientes 
que inibem as proteases e as amilases, que são 
enzimas que catalisam as reações necessárias para 
digerir as proteínas e os carboidratos. As enzimas 
aceleram processos bioquímicos necessários para a 
digestão e, se desaparecessem, esse processos 
seriam tão lentos que se tornariam ineficazes.

(Extraído e adaptado de: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/ 
10/03/ciencia/1570102074_391394.html)

1. No segundo parágrafo, a primeira frase 
estabelece com a segunda uma relação que pode ser 
sintetizada pelo seguinte par de palavras:

A) tese/antítese
B) generalização/explicação
C) particularização/indução
D) afirmação/correlação

3. O prefixo “anti-”, presente em “antinutricional”, 
reforça a existência de elementos com a seguinte 
ação sobre o organismo:

A) bloquear a absorção de nutrientes
B) promover o ganho de peso desmedido
C) impedir o excesso de hidratação normal
D) fundamentar uma alimentação industrializada

4. No terceiro parágrafo, o emprego dos dois-pontos 
assume a função de:

A) retificar uma ideia proposta
B) indicar uma solução provisória
C) contrapor uma sugestão genérica
D) apresentar um processo anunciado

2. “Também há antinutrientes que inibem as 
proteases e as amilases, que são enzimas que 
catalisam as reações necessárias para digerir as 
proteínas e os carboidratos” (3º parágrafo). 
Considerando a estrutura do período, é possível 
afirmar que o trecho destacado tem o papel de:

A) propor uma alternativa
B) especificar uma ideia
C) indicar uma consequência
D) apresentar uma comparação

RACIOCÍNIO LÓGICO

5. Considere as 3 proposições abaixo:

  2 + 7 = 9  e  4 + 8 = 12
  3  3 ou 5  5
  Se então é um número irracional........... ......

O número de proposições que possui o valor lógico 
verdade é igual a:

A) 0
B) 1
C) 2
D) 3

2

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CUIABÁ/MT
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - PEDAGOGO



6. Admita que n(X) represente o número de 
elementos de um conjunto X. Dados os conjuntos A e 
B é verdade que:

  n(A  B) = 42
  n(A – B) = 2.n(A  B)
  n(B) = 4.n(A  B)

O valor de n(A) é:

A) 7
B) 14
C) 21
D) 28

7.  Numa sacola há 10 bolas numeradas de 1 a 10. 
Retira-se ao acaso uma das bolas e a probabilidade 
de o número desta bola ser um múltiplo de k é igual a 
1/5. A soma dos possíveis valores de k é igual a:

A) 11
B) 9
C) 7
D) 5

8.  Um mercado vende água somente em garrafas 
que contém 2 ou 5 litros e no estoque há um total de 
80 dessas garrafas que totalizam 250 litros de água. 
Se n representa a quantidade de litros de água 
armazenada apenas nas garrafas de 5 litros, o valor 
de n é igual a:

A) 200
B) 180
C) 160
D) 150 

LEGISLAÇÃO

9.  Diego foi eleito vereador do município de Cuiabá 
e não pôde comparecer à sessão solene de posse, 
por motivos familiares. De acordo com a Lei Orgânica 
do Município de Cuiabá, caso não haja posse do 
vereador no prazo legal ocorrerá a perda do mandato, 
salvo justo motivo aceito:

A)  pela maioria absoluta dos membros da Câmara
B)  pelos integrantes da Mesa Diretora da Câmara
C)  pela maioria simples dos membros da Câmara
D) pelos integrantes do partido político do vereador    

com assento na Câmara
 

10.  Déborah foi aprovada em concurso para a 
carreira do magistério do município de Cuiabá e, após 
o período legal, veio a ser confirmada no cargo e 
requereu promoção. Nos termos da Lei municipal, a 
promoção dar-se-á em virtude da nova habilitação ou 
titulação, imediatamente superior ao que ocupa na 
carreira, devidamente comprovada. Trata-se da 
promoção de:

A) desempenho
B) nível
C) cargo 
D) posto 

11. Os Parâmetros Curriculares Nacionais 
constituem o primeiro nível de concretização 
curricular e por sua natureza aberta configuram:

A) um modelo curricular homogêneo e normativo 
que se sobrepõe à competência dos estados e 
municípios

B) uma proposta flexível, a ser concretizada nas 
decisões regionais e locais sobre currículos e 
programas

C) uma contraproposta federal com relação à 
diversidade sociocultural das diferentes regiões 
do país

D) uma determinação do governo federal no sentido 
de tolher a autonomia de equipes pedagógicas

12. O Artigo 157 da Lei nº 5.956/2015, Lei da Gestão 
Democrática do Município de Cuiabá, versa sobre a 
autonomia da gestão pedagógica e “estabelece 
princípios e regras, reconhecendo os valores e o 
contexto em que a unidade educacional está 
inserida”. Porém, o parágrafo único desse artigo, 
esclarece que essa autonomia é re lat iva, 
considerando que o projeto político-pedagógico deve 
estar:

A) condicionado às determinações emanadas pelos 
órgãos deliberativos do Governo Federal

B) submetido às condições financeiras legais 
estabelecidas pela Lei do FUNDEB

C) em sintonia com as políticas educacionais da 
Secretaria Municipal de Educação

D) submetido às decisões tomadas pelos pais de 
alunos e o Conselho Tutelar

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
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13. De acordo com as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental (2013), os 
conhecimentos escolares podem ser compreendidos 
como o conjunto de conhecimentos que a escola 
seleciona e transforma, no sentido de torná-los 
passíveis de serem ensinados. Esse processo tem 
sido chamado de:

A) transmissão da ciência
B) transposição didática
C) integração curricular
D) seleção de conteúdos

14. De acordo com as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos 
(2013), e tendo em conta as situações, os perfis e as 
faixas etárias dos adolescentes, jovens e adultos, o 
projeto político-pedagógico e o regimento escolar 
viabilizarão um modelo pedagógico próprio para essa 
modalidade de ensino assegurando, dentre outros 
aspectos:

A) a identificação e o reconhecimento das formas de 
aprender dos adolescentes, jovens e adultos e a 
va lo r i zação  de  seus  conhec imentos  e 
experiências

B) seu ingresso precoce no mundo do trabalho por 
me io  de  p rogramas  de  ace le ração  da 
aprendizagem e convênios com o comércio e a 
indústria locais

C) a distribuição dos componentes curriculares de 
modo a proporcionar um patamar diferenciado de 
formação e disposição fixa nos tempos e espaços 
educativos

D) que tanto os anos iniciais do Ensino Fundamental 
quanto os anos finais sejam obrigatoriamente 
presenciais e tenham 1.200 horas de duração

15. Uma das metas da política educacional da 
Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá é a de 
“manter e ampliar a execução das políticas de 
educação inclusiva que respeite a diversidade nas 
unidades educacionais do sistema municipal de 
ensino”. Dentre as estratégias estabelecidas para a 
consecução dessa meta, pode-se citar:

A) a erradicação do analfabetismo da população de 
15 a 29 anos de idade e a redução do 
analfabetismo da população de 40 a 59 anos de 
idade

B) a reformulação do projeto político-pedagógico 
das escolas com a participação ativa dos pais, da 
comunidade e de representantes do Governo 
Federal e do Estado

C) a implementação de ações pedagógicas voltadas 
aos temas transversais tais como saúde, meio 
ambiente, pluralidade cultural e orientação 
sexual, dentre outros

D) o estabelecimento, em parceria com a União e o 
Estado, de padrões mínimos adequados ao 
acesso e permanência dos estudantes do campo 
até 2025

16. De acordo com a Política Educacional e 
Diretrizes da Secretaria Municipal de Educação de 
Cuiabá para a Educação Especial (2015), “as 
definições e uso de classificações devem ser 
contextualizadas, não se esgotando na mera 
especificação ou categorização atribuída a um 
quadro de deficiência, transtorno, distúrbio, síndrome 
ou aptidão. Considera-se que as pessoas se 
modificam continuamente, transformando o contexto 
no qual se inserem.” Nesse sentido, a atuação 
pedagógica na Educação Especial exige uma atitude 
voltada para alterar a situação de exclusão, 
reforçando a importância:

A) do atendimento exclusivo em instituições de 
saúde por meio de professoras especializadas

B) dos ambientes heterogêneos, em escolas 
regulares, para promover a aprendizagem de 
todos os alunos

C) do acompanhamento médico especializado a 
a l u n o s  c o m  t r a n s t o r n o s  g l o b a i s  d e 
desenvolvimento

D) da fiscalização periódica das condições de ensino 
e de infraestrutura básica de funcionamento das 
escolas
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17. Segundo Perrenoud (1999), o medo de alguns 
educadores de que desenvolver competências na 
escola levaria a renunciar às disciplinas é infundado 
porque:

A) só se deve confiar em competências transversais 
e em uma formação pluridisciplinar

B) o  e n s i n o  p o r  c o m p e t ê n c i a s  l e v a  a o 
desenvolvimento de capacidades intelectuais 
muito gerais

C) basta propor tarefas compostas de exercícios 
clássicos de consolidação das aprendizagens

D) as competências mobilizam conhecimentos dos 
quais grande parte é de ordem disciplinar

18. Segundo Goulart (2011), os conceitos de 
assimilação e acomodação, tomados da Biologia por 
Jean Piaget, podem tornar mais clara a compreensão 
do caráter dialético da construção do conhecimento 
pelos seres humanos. De acordo com essa teoria, a 
assimilação seria a:

A) m o d i fi c a ç ã o  d e  e s q u e m a s  a d q u i r i d o s 
anteriormente, na tentativa de adaptar-se a uma 
nova situação

B) adaptação ao mundo e uma consequente 
organização mental que se designa como 
equilibração das estruturas mentais

C) incorporação de um novo objeto ou ideia ao que já 
é conhecido, ou seja, ao esquema que a criança já 
possui

D) capacidade de realizar operações infralógicas 
derivadas de esquemas complexos e abstratos

19. Segundo Fernandes e Freitas (2008), nos 
processos de avaliação é necessário adotar alguns 
critérios e princípios porque avaliar é uma atividade 
que envolve legitimidade técnica e política. Tais 
cr i tér ios e pr incípios devem ser reflet idos 
coletivamente e estar referenciados:

A) no projeto político-pedagógico, na proposta 
curricular e nas convicções sobre o papel social 
da educação escolar

B) na ideia de que avaliar é medir e na classificação 
hierárquica de fracassados e bem-sucedidos e no 
direcionamento para o mercado

C) no aspecto da seleção dos mais capazes, no 
alcance da equidade formal e na obediência a um 
currículo conservador e imobilista

D) no ato de avaliar como o principal objetivo do 
saber, na definição de um aluno modelo e na 
estrita obediência a normas técnicas

20. Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Infantil (2010), no que se refere a 
alfabetização, leitura e escrita, as práticas 
pedagógicas devem garantir experiências que 
favoreçam:

A) o atingimento do nível silábico-alfabético; a leitura 
de cartilhas com frases memorizadas; atividades 
centradas na repetição de narrativas orais

B) a identificação de fonemas e grafemas; a 
memor ização  do  a l fabe to  comple to ;  a 
participação em situações comunicativas formais 
planejadas pelo professor

C) o treinamento em atividades de caligrafia; as 
práticas centradas na decodificação do texto 
escrito; a dependência exclusiva de estímulos 
externos

D) a inserção nas diferentes l inguagens; o 
progressivo domínio de vários gêneros e formas 
de expressão; experiências de narrativas, 
apreciação e interação com a linguagem oral e 
escrita
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