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Questões.
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ÜNGUA PORTUGUESA
Para responder às questões de 01 a 10, leia o poema 
abaixo, de Vinícius de Moraes.

Soneto do Amor Total

1 Amo-te tanto, meu amor... não cante
2 O humano coração com mais verdade...
3 Amo-te como amigo e como amante
4 Numa sempre diversa realidade

5 Amo-te afim, de um calmo amor prestante
6 E te amo além, presente na saudade
7 Amo-te, enfim, com grande liberdade
8 Dentro da eternidade e a cada instante

9 Amo-te como um bicho, simplesmente
10 De um amor sem mistério e sem virtude
11 Com um desejo maciço e permanente

12 E de te amar assim, muito e amiúde
13 É que um dia em teu corpo de repente
14 Hei de morrer de amar mais do que pude

Fonte: https://www.letras.mus.br/.

Questão 01. A primeira vírgula do texto antecede um(a):

(A) Vocativo.
(B) Aposto.
(C) Adjunto adnominal.
(D) Adjunto adverbial.
(E) Complemento nominal.
Questão 02. O vocábulo amiúde {1.12} poderia ser 
substituído, sem alterar o sentido expresso no texto, por:

(A) Raramente.
(B) Repetidamente.
(C) Poucamente.
(D) Poucas vezes.
(E) Inconstantemente.
Questão 03. Em Amo-te (/. 1), tem-se pronome________ ,
indicativo da_______ .

Qual alternativa preenche, CORRETA e respectivamente, as 
lacunas acima?

(A) oblíquo átono; 1a pessoa do singular.
(B) oblíquo tônico; 2a pessoa do singular.
(C) demonstrativo; 1a pessoa do plural.
(D) oblíquo átono; 2a pessoa do singular.
(E) oblíquo tônico; 3a pessoa do plural.
Questão 04. O vocábulo Hei (1.14) é classificado, 
gramaticalmente, como:

(A) Substantivo.
(B) Adjetivo.
(C) Verbo.
(D) Preposição.
(E) Interjeição.

Questão 05. O vocábulo eternidade (1.8) é formado pelo 
processo de derivação:
(A) Sufixai.
(B) Prefixai.
(C) Prefixai e sufixai.
(D) Imprópria.
(E) Regressiva.
Questão 06. O vocábulo calmo (/.5) possui o mesmo 
número de fonemas que, EXCETO:

(A) tanto (/. 1).
(B) amante (/. 3).
(C) grande (/. 7).
(D) Dentro (/.8).
(E) bicho {1.9).__________________________________
Questão 07. Em não cante (/. 1) tem-se qual modo verbal?
(A) Indicativo.
(B) Subjuntivo.
(C) Imperativo afirmativo.
(D) Imperativo negativo.
(E) Infinitivo negativo.
Questão 08. O vocábulo Numa {1.4} é formado pela 
combinação de:

(A) Uma preposição com um numeral.
(B) Uma conjunção com um artigo definido.
(C) Uma preposição com um artigo indefinido.
(D) Uma conjunção com um numeral.
(E) Um advérbio com uma preposição.
Questão 09. O vocábulo enfim (1.7} é classificado como 
advérbio de:

(A) Tempo.
(B) Lugar.
(C) Modo.
(D) Quantidade.
(E) Afirmação.
Questão 10.0  vocábulo muito (/. 12) indica ideia de:

(A) Consequência.
(B) Adversidade.
(C) Tempo.
(D) Distância.
(E) Intensidade. __  _

LEGISLAÇÃO _______ |
As questões de 11 a 15 se referem à Lei Orgânica.
Questão 11. São competências exclusivas do Município, 
EXCETO:
(A) Expedir decretos.
(B) Organizar os quadros e estabelecer o regime jurídico 

de seus servidores.
(C) Elaborar o Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano.
(D) Legislar sobre o serviço funerário e cemitérios, 

fiscalizando apenas os públicos.
(E) Regulamentar a fixação de cartazes, anúncios e 

emblemas.
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Questão 12. Compete à Câmara Municipal, com a sanção 
do Prefeito, votar, EXCETO:

(A) O Plano Plurianual.
(B) As Diretrizes Orçamentárias.
(C) As Emendas Constitucionais.
(D) As Metas Prioritárias.
(E) O Plano de Auxílios e Subvenções.
Questão 13. A autonomia do Município se expressa pela: 
I. Eleição direta dos Vereadores que compõem o Poder 
Executivo Municipal; II. Eleição direta do Prefeito e do 
Vice-Prefeito que compõem o Poder Legislativo 
Municipal; III. Pela administração própria, no que seja do 
interesse local.

Está(ão) CORRETA(S):

(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas I e II.
(E) I, lie  III.____________________________________
Questão 14. A prestação de contas do Prefeito, referente 
à gestão financeira do ano anterior, será apreciada pela 
Câmara em até quantos dias após o recebimento do 
parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado?

(A) 15 dias.
(B) 20 dias.
(C) 30 dias.
(D) 45 dias.
(E) 60 dias.___________________________________
Questão 15. Acerca das ações posteriores ao envio de 
Projeto de Lei ao Poder Executivo, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A) Se o Prefeito Municipal julgar o Projeto de Lei, no 
todo ou em parte, inconstitucional, vetá-lo total ou 
parciaimente, motivadamente, no prazo de 15 dias 
úteis contados da data do recebimento.

(B) O veto parcial deverá abranger o texto integral do
artigo, do parágrafo, do inciso ou da alínea.

(C) Decorrido o prazo de 30 dias úteis, o silêncio do 
Prefeito importará em sanção.

(D) O veto será apreciado no prazo de 30 dias úteis, a
contar de seu recebimento, em votação aberta.

(E) Se o veto for rejeito, o Projeto será enviado ao 
Prefeito para promulgação.

As questões de 16 a 20 se referem ao Regime Jurídico 
dos Servidores Municipais.
Questão 16. São requisitos básicos para investidura no 
serviço público municipal, EXCETO:
(A) Ser brasileiro, nato ou naturalizado.
(B) Ter idade mínima de dezoito anos.
(C) Estar quite com as obrigações militares e eleitorais.
(D) Gozar de boa saúde física e mental, sem 

necessidade de comprovação médica.
(E) Ter o nível de escolaridade exigido para o cargo.
Questão 17. É de até quantos dias o prazo para o servidor 
entrar em exercício, contados da data da posse?
(A) 1 dia.
(B) 2 dias.
(C) 3 dias.
(D) 4 dias.
(E) 5 dias.

Questão 18. É o retorno do servidor aposentado por 
invalidez à atividade no serviço público municipal, 
verificado, pelo órgão competente, que não subsistem os 
motivos determinantes da aposentadoria:

(A) Reversão.
(B) Reaproveitamento.
(C) Reintegração.
(D) Readaptação.
(E) Recondução.
Questão 19. Sobre o exercício da função de confiança, 
assinale a alternativa INCORRETA.

(A) É exercida somente por servidor público efetivo.
(B) É instituída por lei para atender atribuições de 

direção, chefia e assessoramento.
(C) O valor será percebido cumulativamente com o 

vencimento do cargo de provimento efetivo.
(D) Será tornada sem efeito a designação do servidor 

que não entrar no exercício da função no prazo de 
cinco dias a contar da publicação do ato de 
investidura.

(E) A designação para o exercício da função poderá 
recair também em servidor ocupante de cargo efetivo 
de outra entidade pública posto à disposição do 
Município sem prejuízo de seus vencimentos.

Questão 20. Além do vencimento, poderão ser pagas ao 
servidor as seguintes vantagens: I. Indenizações; II. 
Gratificações e adicionais; lll. Auxílio para diferença de 
caixa.

Está(ão) CORRETA(S):

(A) Apenas I.
(B) Apenas I e II.
(C) Apenas lll.
(D) Apenas II.
(E) I, II e lll.

" cõnhécimíntos específicõs ” " J
Questão 21. De acordo com Fernando Hernandéz e 
Montserrat Ventura, na obra A Organização do 
Currículo por Projetos de Trabalho, é função do projeto 
de trabalho:

(A) Favorecer a criação de estratégias de organização 
dos conhecimentos escolares em relação ao 
tratamento da informação e também entre os 
diferentes conteúdos em torno de problemas ou 
hipóteses que facilitem aos alunos a construção de 
seus conhecimentos.

(B) Sistematizar por disciplinas e/ou áreas de 
conhecimento somente aqueles conteúdos que 
forem de interesse dos alunos das respectivas 
realidades escolares.

(C) Avaliar permanentemente os alunos envolvidos e 
engajados nas tarefas escolares, visando à 
aprovação ou reprovação ao final do período letivo.

(D) Organizar os conteúdos escolares de forma rígida, 
respeitando o espaço de cada disciplina e facilitando 
o trabalho do professor pela possibilidade de 
homogeneizar o trabalho com os alunos.

(E) Favorecer a elaboração de planos de aulas coesos e 
articulados à grade curricular de conteúdos escolares 
da respectiva rede de ensino ou instituição escolar.
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Questão 22. De acordo com Fernando Hernandéz e 
Montserrat Ventura, na obra A Organização do 
Currículo por Projetos de Trabalho, o ponto de partida 
para a definição de um Projeto de Trabalho é:

(A) A definição do tempo de cada projeto.
(B) A escolha da metodologia de trabalho.
(C) A escolha do tema.
(D) A definição das avaliações finais.
(E) A definição dos conteúdos a serem ensinados.

Questão 23. De acordo com Fernando Hernandéz e 
Montserrat Ventura, na obra A Organização do 
Currículo por Projetos de Trabalho, são as três fases 
da prática docente por Projetos de Trabalho:

(A) Avaliação, Ação e Sistematização Didática.
(B) Ação Mediadora, Avaliação e Diário de Campo.
(C) Avaliação, Provas e Anotações Individuais.
(D) Planejamento, Ação e Avaliação.
(E) Planejamento, Escrita e Estudo.

Questão 24. De acordo com Antoni Zabala, na obra A 
Prática Educativa -  Como ensinar, pode-se afirmar 
sobre as relações disciplinares:

(A) A interdisciplinaridade é a organização de conteúdos 
mais tradicional.

(B) A multidisciplinaridade é a organização de conteúdos 
utilizando somente uma disciplina.

(C) A transdisciplinariedade é grau máximo de relações 
entre as disciplinas.

(D) A multidisciplinaridade é a organização de conteúdos 
menos tradicional.

(E) A interdisciplinaridade é a interação entre, no 
mínimo, quatro disciplinas.

Questão 25. De acordo com Philippe Perrenoud, na obra 
Dez novas Competências para ensinar, aprender:

(A) É um exercício constante de memorização.
(B) Não é primeiramente memorizar, estocar 

informações, mas reestruturar seu sistema de 
compreensão do mundo.

(C) Não é um tipo de trabalho cognitivo dos indivíduos.
(D) Não pode ser associado com o trabalho que se dá a 

partir dos erros dos alunos.
(E) É reter o conteúdo transmitido em sala de aula.

Questão 26. As Diretrizes Curriculares Nacionais 
Gerais para a Educação Básica visam estabelecer:

(A) Bases comuns para a Educação Infantil e o Ensino 
Fundamental, bem como para as modalidades com 
que pode se apresentar.

(B) Bases comuns para a Educação Infantil, o Ensino 
Fundamental e o Ensino Médio, bem como para as 
modalidades com que pode se apresentar.

(C) Bases comuns para o Ensino Fundamental e o 
Ensino Médio, bem como para modalidades com que 
pode se apresentar.

(D) Bases comuns para o Ensino Médio, bem como para 
as modalidades com que pode se apresentar.

(E) Bases comuns para o Ensino Fundamental, bem 
como para as modalidades com que pode se 
apresentar.

Questão 27. Segundo Jussara Hoffmann, na obra 
Avaliação Mediadora, são princípios coerentes a uma 
ação avaliativa mediadora, EXCETO:

(A) Oportunizar aos alunos muitos momentos de 
expressar suas ideias.

(B) Oportunizar discussão entre os alunos a partir de 
situações desencadeadoras.

(C) Realizar várias tarefas individuais, menores e 
sucessivas, investigando teoricamente, procurando 
entender razões para as respostas apresentadas 
pelos estudantes.

(D) Corrigir as tarefas destacando o certo e o errado 
juntamente com comentários sobre as mesmas.

(E) Transformar os registros de avaliação em anotações 
significativas sobre o acompanhamento dos alunos 
em seu processo de construção do conhecimento.

Questão 28. De acordo com Tomaz Tadeu da Silva, na 
obra Documentos de Identidade, são conceitos
enfatizados pelas teorias tradicionais de currículo, 
EXCETO:

(A) Ensino.
(B) Didática.
(C) Planejamento.
(D) Multiculturalismo.
(E) Metodologia.
Questão 29. De acordo com Tomaz Tadeu da Silva, na 
obra Documentos de Identidade, são conceitos
enfatizados pelas teorias críticas de currículo, EXCETO:

(A) Ideologia.
(B) Capitalismo.
(C) Classe Social.
(D) Emancipação e Libertação.
(E) Gênero, raça, etnia e sexualidade.
Questão 30. De acordo com Antoni Zabala, na obra A 
Prática Educativa -  Como ensinar, pode-se afirmar 
sobre a distribuição do tempo e do espaço na escola, 
EXCETO:

(A) A utilização do espaço tem sido resultado de uma 
maneira de entender o ensino.

(B) A organização temporal no espaço escolar não 
impacta nas aprendizagens dos alunos.

(C) A utilização do espaço começa a ser um tema 
problemático quando o protagonismo do ensino se 
desloca do professor para o aluno.

(D) O tempo teve, e ainda tem, um papel decisivo na 
configuração das propostas metodológicas.

(E) Criar um clima e um ambiente de convivência e 
estéticos, que favoreçam as aprendizagens, se 
converte numa necessidade da aprendizagem e, ao 
mesmo tempo, num objetivo de ensino.

Questão 31. De acordo com Philippe Perrenoud, na obra 
Dez novas Competências para ensinar, são
competências para ensinar, EXCETO:

(A) Organizar e dirigir situações de aprendizagem.
(B) Envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu 

trabalho.
(C) Enfrentar os deveres e dilemas éticos da profissão.
(D) Conceber e fazer evoluir os dispositivos de 

diferenciação.
(E) Trabalhar, preferencialmente, de forma 

individualizada no espaço escolar.
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Questão 32. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, são incumbências dos docentes, 
EXCETO:
(A) Participar da elaboração da proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino.
(B) Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 

proposta pedagógica do estabelecimento de ensino.
(C) Zelar pela aprendizagem dos alunos.
(D) Estabelecer estratégias de recuperação para os 

alunos de menor rendimento.
(E) Exercer ação redistributiva em relação às suas 

escolas.

Questão 33. De acordo com Jussara Hoffmann, na obra 
Avaliação Mediadora, o aluno______o seu conheci
mento na______com o meio em que vive.
Qual alternativa preenche, CORRETA e respectivamente, 
as lacunas acima?
(A) produz; vivência.
(B) constrói; interação.
(C) elabora; vida.
(D) aprende; vida.
(E) produz; observação.
As questões de 34 a 36 se referem à obra Avaliação 
da aprendizagem escolar: estudos e proposições, de 
Cipriano Carlos Luckesi.
Questão 34. A avaliação pode ser caracterizada como 
uma forma de ajuizamento da qualidade do objeto avalia
do 11a parte), fator que não implica uma tomada de posi
ção a respeito do mesmo, para aceitá-lo ou para transfor- 
má-lo (2a parte). Nesse sentido, a avaliação é um julga
mento de valor sobre manifestações relevantes da reali
dade (3a parte).

Está(ão) CORRETA(S):

(A) Apenas a 1a parte.
(B) Apenas a 2a parte.
(C) Apenas a 3a parte.
(D) Apenas a 1a e a 3a partes.
(E) A 1a, a 2a e a 3a partes.

Questão 35. São funções do processo de avaliação, 
EXCETO:

(A) Propiciar a auto compreensão, tanto do educando 
quanto do educador.

(B) Motivar o crescimento.
(C) Permitir o autoritarismo por parte do educador.
(D) Aprofundar a aprendizagem.
(E) Auxiliar na aprendizagem.

Questão 36. NÃO é um dos cuidados que o educador 
deve ter ao coletar dados para a avaliação:

(A) Articular o instrumento com os conteúdos planeja
dos, ensinados e aprendidos pelo educando.

(B) Cobrir uma amostra significativa de todos os conteú
dos ensinados e aprendidos de fato.

(C) Compatibilizar os níveis de dificuldade do que está 
sendo avaliado com os níveis de dificuldade do que 
foi ensinado e aprendido.

(D) Usar uma linguagem intrincada e complexa para 
salientar o que deseja pedir.

(E) Construir instrumentos que auxiliem a aprendizagem 
dos educandos.

As questões de 37 a 40 se referem à obra Qualidade 
em Educação, de Miguel Zabalza.
Questão 37. São experiências projetadas para estabele
cer e fortalecer vínculos entre escola infantil e ensino fun
damental, EXCETO:

(A) Planejamento de atividades que contemplem apenas 
conteúdos específicos de cada área, não visando os 
conteúdos vindouros.

(B) Estabelecimento de experiências formativas conjun
tas no último semestre da escola infantil e o primeiro 
do ensino fundamental.

(C) Intercâmbio e/ou trabalho conjunto dos professores 
do último ano da escola infantil e o primeiro do ensino 
fundamental.

(D) Elaboração de projetos e materiais curriculares base
ados em linhas de ação constantes que vão desde a 
escola infantil até os níveis superiores de escolarida
de.

(E) Trabalho coordenado, com reuniões periódicas entre 
professores e pais de educação infantil e primeiras 
séries do ensino fundamental.

Questão 38. São desafios acerca do currículo de Educa
ção infantil: I. O desafio do planejamento; II. O desafio da 
multidimensionalidade formativa; III. O desafio da conti
nuidade.

Está(ão) CORRETA(S):

(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) I, II e III.
(E) Apenas I e III.

Questão 39. Acerca dos eixos semânticos do processo 
de qualidade, analise as assertivas. I. A qualidade vincula
da aos valores; II. A qualidade vinculada à efetividade; III. 
A qualidade vinculada à satisfação dos participantes no 
processo e dos usuários do mesmo.

Está(ão) CORRETA(S):

(A) I, II e III.
(B) Apenas I e II.
(C) Apenas II.
(D) Apenas III.
(E) Apenas II e III.

Questão 40. A qualidade está relacionada ao próprio fun
cionamento das instituições e dos agentes que fazem par
te das mesmas {1a parte) Nesse sentido, é secundário 
inserir a ação institucional em um processo de melhora da 
própria instituição e dos serviços que a mesma oferece (2f 
parte) Um processo de aperfeiçoamento planejado com 
metas a curto e a médio prazo (3a parte).

Está(ão) CORRETA(S):

(A) Apenas a 1a parte.
(B) Apenas a 2a parte.
(C) Apenas a 1a e a 3a partes.
(D) Apenas a 2a e a 3a partes.
(E) A 1a, a 2a e a 3a partes.
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Questão 41. Palavra de origem inglesa utilizada para 
qualificar comportamentos violentos no âmbito escolar, a 
exemplo de agressões, assédios e ações desrespeitosas 
realizados de maneira recorrente e intencional e que não 
apresentam motivações especificas ou justificáveis:
(A) Opressão.
(B) Bullying.
(C) Perseguição.
(D) Coação.
(E) Humilhação.
As questões de 42 a 44 se referem à obra Projetos 
pedagógicos na educação infantil, de Maria Barbosa.
Questão 42. É uma abertura para possibilidades amplas 
de encaminhamento e de resolução, envolvendo uma 
vasta gama de variáveis, de percursos imprevisíveis, ima
ginativos, criativos, ativos e inteligentes, acompanhados 
de uma grande flexibilidade de organização:

(A) Calendário.
(B) Currículo.
(C) Regimento.
(D) Livro didático.
(E) Projeto.
Questão 43. Introduzir na escola de educação infantil um
___apenas disciplinar, ou somente continuar mantendo-
o, é seguir na contramão da construção do conhecimento 
científico que neste momento realiza uma relação sistêmi
ca.

Qual alternativa preenche CORRETAMENTE a lacuna?

(A) calendário.
(B) currículo.
(C) regimento.
(D) livro didático.
(E) projeto.
Questão 44. Toda ação, para ser significativa, precisa ser 
compreendida e desejada pelos sujeitos, deve ter um 
significado vital, isto é, deve corresponder a um fim, ser 
intencional e proposital. Trata-se do princípio da:

(A) Intenção.
(B) Situação-problema.
(C) Ação.
(D) Real experiência anterior.
(E) Integração.
As questões de 45 a 48 se referem à obra Educação 
Infantil: pra que te quero?, de Carmen Maria Craidy.
Questão 45. A educação da criança pequena envolve si
multaneamente dois processos complementares e indis
sociáveis. Assim, assinale a alternativa CORRETA.
(A) Cuidar e trabalhar.
(B) Brincar e educar.
(C) Trabalhar e educar.
(D) Educar e cuidar.
(E) Cuidar e brincar.
Questão 46. Nesta fase, ocorre a construção da consci
ência de si, através das interações sociais, dirigindo o 
interesse da criança para as pessoas, predominando 
assim as relações afetivas. Trata-se do:
(A) Estágio impulsivo-emocional.
(B) Estágio sensório-motor.
(C) Personalismo.
(D) Estágio categorial.
(E) Cognitivismo.

Questão 47. Ao considerarmos que vivemos em contex
tos culturais e históricos em permanente transformação 
[1a parte), podemos incluir aí também a ideia de que as 
crianças participam igualmente dessa transformação (2f 
parte) e, neste processo, acabam também transformadas 
pelas experiências que vivem neste mundo extremamente 
dinâmico (3a parte).

Está(ão) CORRETA(S):

(A) Apenas a 1a parte.
(B) Apenas a 2a parte.
(C) Apenas a 3a parte.
(D) Apenas a 1a e a 3a partes.
(E) A 1a, a 2a e a 3a partes.

Questão 48. Sua preocupação central era descobrir como 
se estruturava o conhecimento. Sua teoria afirma que co
nhecer significa inserir o objeto do conhecimento em um 
determinado sistema de relações, o que envolve a capaci
dade de organizar, estruturar, entender e, posteriormente, 
com a aquisição da fala, explicar pensamentos e ações. 
Trata-se do pensamento de:

(A) Jean Piaget.
(B) Abraham Maslow.
(C) LevVygotsky.
(D) Cari Rogers.
(E) David Ausubel.
As questões 49 e 50 se referem à obra Educação de 0 
a 3 anos: o atendimento em creche, de Elionor 
Goldschmied.
Questão 49. Acerca da importância do brinca', assinale a 
alternativa INCORRETA.

(A) A criança está bem ocupada quando “só brinca”.
(B) O brincar não depende da oferta de lugares especiais 

ou do oferecimento de objetos chamados de “brin
quedos”.

(C) É correto e razoável criar condições nas quais as cri
anças não possam escolher atividades específicas.

(D) O brincar é de enorme importância em qualquer cen
tro de cuidado infantil.

(E) Quanto melhor for a qualidade das oportunidades pa
ra brincar oferecidas às crianças, mais prazerosas 
serão as experiências.

Questão 50. São atividades sugeridas para o brincar em 
mesas, EXCETO:

(A) Corte e cola com revistas e catálogos.
(B) Jogos de tabuleiros.
(C) Jogos de quebra-cabeças.
(D) Desenhos e pinturas.
(E) Salto em altura.

6


