
LEGALLE
concursos PREFEITURA MUNICIPAL DE BROCHIER/RS

CONCURSO PÚBLICO N" 0 112018

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DE 
ENSINO FUNDAMENTAL-ANOS INICIAIS

COMPOSIÇÃO DA PROVA TEÓRICO-OBJETIVA:

ÁREA DO CONHECIMENTO N° DE QUESTÕES
Língua Portuguesa 10

Matemática 05
Informática 05

Legislação Municipal 10
Conhecim entos Específicos 10

Total de Questões 40

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO:

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das 
normas que regem este Concurso Público.

1. Verifique se este caderno contém 40 (quarenta) questões. Caso contrário, solicite imediatamente ao Fiscal da sala 
a sua substituição. O Caderno de Questões só será substituído no ato de entrega.

2. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D, E, sendo apenas I 
(uma) a resposta correta.

3. O tempo para realização da prova é de 3 (três) horas, incluindo o preenchimento do cartão-resposta. O 
candidato só poderá se retirar do recinto da prova após I (uma) hora do seu início, e só poderá levar o Caderno de 
Questões após 2 (duas) horas.

4. Nenhuma informação sobre as instruções e/ou conteúdos das questões será dada pelo fiscal, pois são parte 
integrante da prova.

5. No Caderno de Questões, o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc. A assinatura do cartão-resposta é 
obrigatória.

6. Ao final, os dois últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último termine sua prova, devendo 
todos assinarem a ata, atestando a idoneidade da fiscalização do concurso. Após o lacre do material da prova, todos 
deverão se retirar da sala ao mesmo tempo.

7. O candidato poderá destacar a parte inferior da capa deste Caderno de Questões para levar consigo as respostas.

................................................................ (CARTÃO-RESPOSTA RASCUNHO)...................................................................
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_____________ LÍNGUA PORTUGUESA_____________
Para responder às questões de 01 a 10, considere o texto 
abaixo:

Como as pessoas devem se portar ao ouvir o 
Hino Nacional?

01 O comportamento que temos de ter ao ouvir o
02 Hino Nacional está previsto na Lei n° 5.700,
03 aprovada em 1971 e em vigor até hoje. Essa
04 legislação ..........  que o ouçamos em pé e em
05 silêncio, com a cabeça descoberta. Qualquer outra
06 forma de saudação durante a execução -  como
07 acompanhar com palmas ou assovios — é .............
08 Não há nada na lei, no entanto, que impeça as
09 pessoas de aplaudir depois que o hino termina.
https://novaescola.org. br/conteudo/2117/como-as-pessoas-devem-se-portar-ao-

ouvir-o-hino-nacional

Questão 01. Analise as assertivas em relação ao título do texto:

I. É uma frase nominal porque em sua composição não há 
verbos de ação.
II. É uma frase interrogativa que tem por objetivo despertar 
a curiosidade do leitor.
III. É uma frase interrogativa que não é respondida ao longo 
do texto.

Está(ão) correta(s):

(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas I e III.
(E) Todas as assertivas.

Questão 02. Ao elaborar o texto, o autor:

(A) Narra como todas as pessoas se comportam ao ouvir o 
Hino Nacional.
(B) Descreve o comportamento que as pessoas devem ter ao 
ouvir o Hino Nacional.
(C) Descreve a história do Hino Nacional cantado pelos 
Brasileiros.
(D) Induz o comportamento errôneo da população ao ouvir 
o Hino Nacional.
(E) Argumenta sobre como os brasileiros não sabem se 
portar ao ouvir o Hino Nacional.

Questão 03. Assinale a alternativa que preenche, correta e 
respectivamente, as linhas pontilhadas (linha 04 e 07):

(A) “propõe”; “proibida”.
(B) “propõem”; “proibida”.
(C) “propõe”; “proibido”.
(D) “propõem”; “proibido”.
(E) “havia proposto”; “proibidos”.

Questão 04. Qual a classe gramatical da palavra “r/z/e” 
(linha 04)?

Questão 05. Na oração “Não há nada na leF (linha 08), o 
sujeito do verbo “/?á” pode ser classificado como:

(A) Simples.
(B) Composto.
(C) Indeterminado.
(D) Oculto.
(E) Não há sujeito na oração.

Questão 06. A expressão “no entanto” (linha 08) poderia 
ser substituída, sem prejuízos de sentido para o enunciado, 
por:

(A) “portanto”.
(B) “então”.
(C) “entretanto”.
(D) “destarte”.
(E) “pois”.

Questão 07. Assinale a única alternativa em que o número 
de fonemas é menor do que o número de letras:

(A) “Lei” (linha 02).
(B) “vigor” (linha 03).
(C) “até” (linha 03).
(D) “outra” (linha 05).
(E) “assovios” (linha 07).

Questão 08. Qual das palavras tem o maior número de 
fonemas?

(A) “Hino” (linha 02).
(B) “aprovada” (linha 03).
(C) “descoberta” (linha 05).
(D) “acompanhar” (linha 07).
(E) “pessoas” (linha 09).

Questão 09. Assinale a única alternativa correta em relação 
ao uso dos travessões (linha 06 e 07):

(A) O primeiro travessão poderia ser retirado sem prejuízos 
à oração.
(B) O segundo travessão poderia ser retirado sem prejuízos 
à oração.
(C) O primeiro travessão poderia ser substituído por ponto e 
vírgula sem prejuízos à oração.
(D) Os travessões poderiam ser substituídos por aspas 
duplas sem prejuízos à oração.
(E) Os travessões poderiam ser substituídos por vírgulas 
sem prejuízos à oração.

Para responder à questão 10, considere o texto abaixo:

t á ®  UMA HiSTÓRiA I p l  i  \  HÂ MlliTm ’ - j 1 ^  ...QUANDO AiNDA
$*«?{ PRA DORMIR? 1 |É§ ú E MUiTOS hHHÍ HAViA jORNAliSMO
I. ' j j ■' IO BEM...

E  \ } iNVESTiôATiVO...
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*■ L L  . V-.r /ii , t J  I ?
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(A) Conjunção integrante.
(B) Conjunção coordenada.
(C) Conjunção explicativa.
(D) Pronome relativo.
(E) Pronome demonstrativo.

https://tirasarmandinlio.tumblr.com/
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Questão 10. Analise as assertivas abaixo sobre o texto:

I. O texto é formado por linguagem verbal e não verbal.
II. Considerando o gênero textual, percebe-se que o texto é 
uma crítica social.
III. Não há uso de linguagem conotativa no primeiro quadro 
da tirinha.
IV. O Verbo “há”, no segundo quadro, indica tempo passado.
V. Há somente o uso da linguagem denotativa no segundo 
quadro.

Quais estão corretas?

(A) Apenas 1,11 e 111.
(B) Apenas I, II e IV.
(C) Apenas I, IV e V.
(D) Apenas II, III e IV.
(E) Todas as assertivas.

MATEMÁTICA
Questão 11. Sabe-se que uma folha comum de papel 
branco, chamada de folha em formato A4, é um retângulo. 
Considerando as dimensões desse retângulo como 21 cm e 
30cm (valor arredondado), qual é a área dessa folha?

(A) 51,0 cm2.
(B) 51,0 m2.
(C) 610,0 cm2.
(D) 630,0 cm2.
(E) 630,0 m2.

Questão 12. Assinale a alternativa que apresenta a altura 
correta de um cilindro com volume igual a “ 144m3”, cujo 
raio de base é igual a “4m”? Considere JT=3.

(A) lm.
(B) 2m.
(C) 3m.
(D) 4m.
(E) 5m.

Questão 13. Qual deve ser a soma das raízes da função 
“f(x) = -  25 + x2”?

(A) 10”.
(B) “- 5 ”.
(C ) 0.
(D) 5.
(E) 10-_____________________________________________

Questão 14. Sabe-se que o círculo Cl possui raio de lOcm, 
e o círculo C2 diâmetro de 10 cm. Analise as afirmativas e 
assinale V para a(s) verdadeira(s) ou F para a(s) falsa(s).

( ) Os dois círculos possuem as mesmas dimensões.
( ) O raio de Cl é maior que o de C2.
( ) A área de C2 é maior que a de C 1.

Qual é a sequência correta?

(A) F; F; F.
(B) F; V; F.
(C) F; V; V.
(D) V; V; F.
(E) V; V; V.

Questão 15. Atente para as equações presentes nas 
assertivas abaixo.

I. “2 + x = 3”.
II. “x -  1 = 2 ”.
III. “3 + x = 1”.

Resulta(m) em “ 1”:

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

INFORMÁTICA

Questão 16. No Microsoft Word 2013, em português, qual 
é a tecla que acompanha a tecla “Ctrl” formando o atalho 
para “alinhar texto à direita”?

(A) “C”.
(B) “D”.
(C) “G”.
(D) “J”.
(E) “K”.

Questão 17. Com relação ao que pode ser excluído do 
histórico de navegação do Internet Explorer 11, em 
português, analise as assertivas.

I. Histórico de downloads.
II. Dados de formulário.
III. Senhas.

Está(ão) correta(s):

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

Questão 18. Em qual local da interface do Microsoft Word 
2013, em português, se encontra a indicação da página na 
qual está o documento?

(A) Canto superior direito.
(B) Canto superior esquerdo.
(C) Canto inferior direito.
(D) Canto inferior esquerdo.
(E) Centro.

Questão 19. Para adicionar uma página da internet aos 
“Favoritos” no Internet Explorer 11, em português, o que é 
solicitado que o usuário escreva?

(A) O nome que deseja dar ao “favorito”.
(B) Seu próprio nome e CPF.
(C) O endereço de seu e-mail, e senha.
(D) O nome do desenvolvedor do site que deseja adicionar 
como “favorito”.
(E) Seus dados bancários, de forma sigilosa.
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Questão 20. Com relação ao que é possível inserir em 
documento do Microsoft Word 2013, em português, 
presente na guia “Inserir”, analise as afirmativas e assinale 
V para a(s) verdadeiras ou F para a(s) falsa(s),

( ) Imagem.
( ) Clip-Art.
( ) Caixa de Texto.

Qual é a sequência correta?

(A) V; V; V.
(B) F; F; F.
(C) V; F; V.
(D) F; V; F.
(E) F; F; V.

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
Questão 21. De acordo com a Lei Orgânica Municipal, ao 
Município compete prover tudo que seja de seu peculiar 
interesse e do bem-estar de sua população, cabendo-lhe, 
privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições:

I. Instituir e arrecadar tributos, bem como aplicar as suas 
rendas.
II. Fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos.
III. Dispor sobre organização, administração e execução dos 
serviços locais.

(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas I e II.
(E) Todas as assertivas estão corretas.

Questão 22. De acordo com a Lei Orgânica Municipal, ao 
Município compete prover tudo que seja de seu peculiar 
interesse e do bem-estar de sua população, cabendo-lhe, 
privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições:

I. Fiscalizar, nos locais de vendas, peso, medidas e 
condições sanitárias dos gêneros alimentícios.
II. Sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais, bem 
como regulamentar e fiscalizar suas utilizações.
III. Fixar e sinalizar as zonas de silêncio e as de trânsito e 
tráfego em condições especiais.

(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas I e II.
(E) Todas as assertivas estão corretas.

Questão 23. De acordo com o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos de Brochier, qual o prazo de validade 
máximo dos concursos públicos municipais, incluindo todas 
as possíveis prorrogações?

(A) 01 (um) ano.
(B) 16 (dezesseis) meses.
(C) 04 (quatro) anos.
(D) 360 (trezentos e sessenta) dias.
(E) 24 (vinte e quatro) meses.

Questão 24. De acordo com a Lei Orgânica Municipal, ao 
Município é vedado instituir impostos sobre, exceto:

(A) Patrimônio, renda ou serviços da União, do Estado e de 
outros Municípios.
(B) Templos de qualquer crença ou culto.
(C) Patrimônio dos partidos políticos, inclusive suas 
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das 
instituições de educação e de assistência social, sem fins 
lucrativos, atendidos os requisitos da lei federal.
(D) Propriedade territorial urbana.
(E) Livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua 
impressão.

Questão 25. De acordo com a Lei Orgânica Municipal, a 
admissão de professores municipais far-se-á por concurso 
público de:

(A) Provas e aptidão física.
(B) Provas e teste didático.
(C) Provas e proficiência.
(D) Títulos, exclusivamente.
(E) Provas e títulos.

Questão 26. De acordo com o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos de Brochier, sobre posse e exercício 
assinale a opção incorreta:

(A) Exercício é o desempenho das atribuições do cargo pelo 
empossado.
(B) A posse dar-se-á no prazo de até dez dias contados da 
data de publicação do ato de nomeação, podendo, a pedido, 
ser prorrogado por igual período.
(C) Será tornado sem efeito o ato de nomeação, se não 
ocorrer a posse ou o exercício, nos prazos legais.
(D) No ato da posse o nomeado apresentará, 
obrigatoriamente, declaração sobre o exercício de outro 
cargo, emprego ou função pública e, nos casos que a lei 
indicar, declaração de bens e valores que constituam seu 
patrimônio.
(E) O exercício deve ser dado pelo Prefeito Municipal e será 
registrado no assentamento funcional do servidor.

Questão 27. De acordo com o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos de Brochier, sobre as formas de 
provimento dos cargos públicos, assinale a opção correta.

(A) Readaptação é a investidura do servidor no cargo 
anteriormente ocupado por decisão judicial.
(B) Reversão é a investidura do servidor efetivo em cargo 
de atribuições, responsabilidades, habilitação e nível de 
escolaridade compatíveis com a limitação que tenha sofrido 
em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção 
de saúde oficial.
(C) Nomeação é o provimento do servidor em 
disponibilidade em cargo equivalente por sua natureza e 
retribuição àquele de que era titular.
(D) Reintegração é a investidura do servidor no cargo 
anteriormente ocupado por decisão judicial.
(E) Recondução é o retorno do servidor aposentado por 
invalidez à atividade no serviço público municipal, 
verificado, em processo, que não subsistem os motivos 
determinantes da aposentadoria.
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Questão 28. De acordo com o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos de Brochier, sobre o regime de trabalho 
assinale a opção incorreta:

(A) O servidor no exercício de cargo em comissão ou de 
função gratificada fará jus à remuneração por serviço 
extraordinário.
(B) Atendendo à conveniência ou à necessidade do serviço 
poderá ser exigido o trabalho nos dias feriados civis e 
religiosos, hipótese em que as horas trabalhadas serão pagas 
com acréscimo de cem por cento da hora normal, salvo a 
hipótese de compensação.
(C) A frequência do servidor será controlada pelo ponto ou 
por outra forma determinada em regulamento.
(D) Salvo em casos excepcionais, devidamente justificados, 
não poderá o trabalho em horário extraordinário exceder a 
duas horas diárias.
(E) Atendendo à conveniência ou à necessidade do serviço, 
e mediante acordo escrito, poderá ser instituído sistema de 
compensação de horário, hipótese em que a jornada diária 
poderá ser superior a oito horas e a carga horária semanal 
superior a quarenta e quatro horas, sendo o excesso de horas 
compensado pela correspondente diminuição em outro(s) 
dia(s), dentro do mesmo ano.

Questão 29. De acordo com o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos de Brochier, é proibido ao servidor 
qualquer ação ou omissão capaz de comprometer a 
dignidade e o decoro da função pública, ferir a disciplina e a 
hierarquia, prejudicar a eficiência do serviço ou causar dano 
à Administração Pública, especialmente:

(A) Ausentar-se do serviço durante o expediente, com 
prévia autorização do chefe imediato.
(B) Apor fé a documentos públicos.
(C) Manter sob sua chefia imediata, cônjuge, companheiro 
ou parente até segundo grau civil, mesmo que decorrente de 
nomeação por concurso público.
(D) Não praticar usura sob qualquer de suas formas.
(E) Proceder de forma desidiosa no desempenho das 
funções.

Questão 30. De acordo com o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos de Brochier, acerca das mutações 
funcionais, assinale a opção incorreta.

(A) Relotação é o deslocamento do servidor de uma para 
outra repartição, mediante ato da autoridade competente.
(B) Dar-se-á a substituição de titular de cargo em comissão 
ou de função gratificada durante o seu impedimento legal, 
mediante a edição de ato de nomeação ou designação.
(C) A relotação não poderá ocorrer a pedido, mesmo que 
atendida a conveniência do serviço.
(D) O substituto fará jus ao vencimento do cargo em 
comissão ou do valor da função gratificada, proporcional 
aos dias de efetiva substituição.
(E) A designação do substituto será pelo tempo necessário e 
no exato período de afastamento do titular.

________CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 31. Quem é o autor principal da obra clássica da 
Pedagogia “Psicogênese da língua escrita”?

(A) Moacir Gadotti.
(B) Paulo Freire.
(C) Emilia Ferreiro.
(D) José Carlos Libâneo.
(E) Edgar Morin.

Questão 32. Sobre as afirmativas em ‘Pedagogia da 
Autonomia’ de Paulo Freire, assinale a opção incorreta:

(A) Ensinar não é uma especificidade humana.
(B) Não há docência sem discência.
(C) Ensinar não é transferir conhecimento.
(D) Somos seres inacabados, em constante aprendizado.
(E) O ensino dinâmico desenvolve a curiosidade sobre o 
fazer e o pensar sobre o fazer.

Questão 33. Sobre avaliação escolar na educação infantil e 
anos iniciais do ensino fundamental, assinale a opção coneta:

(A) A avaliação é uma tarefa complexa que se resume à 
realização de provas e à atribuição de notas.
(B) A avaliação é uma reflexão sobre o nível de quantidade 
do trabalho escolar tanto do professor como dos alunos.
(C) A avaliação é uma tarefa didática desnecessária do 
trabalho docente, que não precisa acompanhar o processo de 
ensino e aprendizagem.
(D) Através da avaliação, os resultados que vão sendo 
obtidos no decorrer do trabalho conjunto do professor e dos 
alunos, são comparados com os objetivos propostos, a fim 
de constatar progressos e dificuldades e reorientar o 
trabalho para as correções necessárias.
(E) A mensuração obtida pela avaliação apenas proporciona 
dados que devem ser submetidos a uma apreciação quantitativa.

Questão 34. O educador Edgar Morin é o responsável pela 
sistematização de um conjunto de reflexões cujo objetivo é 
servir como ponto de partida para se repensar a educação do 
século XXI, que originaram ‘Os sete saberes necessários à 
educação do futuro’. Nesse sentido, assinale a opção que não 
representa um desses saberes:

(A) Enfrentar as certezas.
(B) Os princípios do conhecimento pertinente.
(C) Ensinar a condição humana.
(D) Ensinar a compreensão.
(E) A ética do gênero humano.

Questão 35. Assinale a opção que apresenta um dos 
indicadores de qualidade na educação infantil no que se 
refere à dimensão da promoção da saúde:

(A) Respeito às ideias, conquistas e produções das crianças.
(B) Proposta pedagógica consolidada.
(C) Interação entre crianças e crianças.
(D) Registro da prática educativa.
(E) Responsabilidade pela alimentação saudável das crianças.
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Questão 36. Os princípios da aprendizagem passam por 
várias etapas, que vai do conhecimento gradual ao processo 
interativo. Nesse sentido, assinale a opção que representa o 
primeiro princípio da aprendizagem, o da Universalidade:

(A) A aprendizagem é um processo constante e contínuo.
(B) A aprendizagem é gradual, isto é, aprende-se pouco a 
pouco.
(C) As novas aprendizagens do indivíduo dependem de suas 
experiências anteriores.
(D) A aprendizagem é co-extensiva à própria vida, ocorre 
durante todo o desenvolvimento do indivíduo.
(E) Cada indivíduo tem seu ritmo próprio de aprendizagem 
(ritmo biológico) que, aliado ao seu esquema próprio de 
ação, irá constituir sua individualidade.

Questão 40. O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe 
sobre a proteção integral à criança e ao adolescente, nesse 
sentido, para efeitos dessa Lei, considera-se criança a 
pessoa de qual faixa etária?

(A) De dois a doze anos de idade completos.
(B) De zero a doze anos de idade incompletos.
(C) De zero a onze anos de idade incompletos.
(D) De zero a dez anos de idade completos.
(E) De dois a sete anos de idade completos.

Questão 37. É uma composição literária em que os 
personagens são animais que apresentam características 
humanas, tais como a fala, os costumes, etc. Estas histórias 
são geralmente feitas para crianças e terminam com um 
ensinamento moral de caráter instrutivo.

O parágrafo acima se refere aos (às):

(A) Contos.
(B) Livros infantis em geral.
(C) Poemas infantis.
(D) Fábulas.
(E) Histórias em quadrinho.

Questão 38. Não é um livro infantil indicado para trabalhar 
práticas promotoras de igualdade racial no Ensino 
Fundamental:

(A) Eu não sei de qual África veio o meu bisavô de Tadeu 
Costa.
(B) Menina bonita do laço de fita de Ana Maria Machado.
(C) Por que somos de cores diferentes? de Carmem Gil.
(D) O segredo das tranças e outras histórias africanas de 
Rogério Andrade Barbosa.
(E) Reinações de narizinho de Monteiro Lobato.

Questão 39. Sobre a Educação Infantil na Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional, assinale a opção correta:

(A) A educação infantil será organizada de acordo com 
avaliação mediante acompanhamento e registro do 
desenvolvimento das crianças, com o objetivo de promoção 
para o acesso ao ensino fundamental.
(B) A educação infantil é a segunda etapa da educação 
básica.
(C) A educação infantil será organizada de acordo com a 
carga horária mínima anual de 400 (quatrocentas) horas, 
distribuída por um mínimo de 100 (cem) dias de trabalho 
educacional.
(D) A educação infantil tem como finalidade o
desenvolvimento integral da criança complementando a 
ação da família e da comunidade.
(E) A educação infantil tem como finalidade o
desenvolvimento integral da criança de até 07 (sete) anos.
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