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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
Você recebeu do fiscal este CADERNO DE QUESTÕES com 30 (trinta) questões numeradas sequencialmente e distribuídas sem falhas ou 
repetições. 

MATÉRIA QUESTÕES 

LÍNGUA PORTUGUESA 01 a 08 

MATEMÁTICA  09 a 14 

CONHECIMENTOS GERAIS 15 a 20 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 21 a 30 

 

1. Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do Fiscal. 

2. Observe se o Cargo especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao cargo para o qual você fez a inscrição. Caso 

não esteja correto, solicite a substituição para o Fiscal de sala, que deverá lhe fornecer o Caderno de Questões correto. 

3. Após ser autorizado pelo Fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão, e se a numeração 

das questões está correta. 

4. Utilize, obrigatoriamente, Caneta Esferográfica Transparente, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de 

Respostas. 

5. Ao receber a Folha de Respostas Personalizada, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do 

número de sua inscrição. As divergências devem ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências. 

6. Leia atentamente cada questão da prova objetiva e preencha na Folha de Respostas a alternativa que a responda corretamente.  

Exemplo:  

 

 

 

7. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados. 

8. Você dispõe de 03 (três) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas 

controle o seu tempo. 

9. Iniciada a prova, somente será permitido deixar, definitivamente, a sala após 60 (sessenta) minutos.  

10. Após o término da prova, entregue ao Fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente assinada. 

11. Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES se o candidato permanecer na sala, até os últimos 60 (sessenta) 

minutos que antecedem o encerramento da prova objetiva. 

12. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 

a) Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização. 

b) Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes. 

c) Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva. 

d) Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por quaisquer meios, e usar de meios ilícitos 

para obter vantagens para si ou para outros. 

e) For surpreendido portando ou manuseando qualquer aparelho eletrônico, mesmo que devidamente acondicionado no 

envelope de guarda de pertences, nas dependências do estabelecimento durante a aplicação da prova objetiva. 

13. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à Polícia Civil, que tomará as medidas cabíveis, 

inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos. 

14. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista de presença, a 

ata e as Folhas de Respostas da sala. Esses candidatos deverão assinar o envelope de retorno. 

15. O candidato que terminar sua prova não poderá utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda estiverem realizando-a. 

16. Está disponível no verso da capa (página 2) do Caderno de Questões um gabarito para ser preenchido e destacado.   Este 

poderá ser levado pelo candidato. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Questão 01  
 
Marque a alternativa que traz uma palavra que NÃO 
está de acordo com a ortografia oficial:  

 
(A) Geladeira. 
(B) Gelo. 
(C) Girafa. 
(D) Gequitibá. 

 

Questão 02  
 
Por qual motivo as palavras “pêssego” e “jacaré” 
apresentam acentuação gráfica?  

 
(A) Elas são acentuadas porque são 

proparoxítonas. 
 

(B) A primeira é acentuada porque é proparoxítona 
e a segunda, porque é oxítona. 

 
(C) Elas são acentuadas porque são oxítonas. 

 
(D) Apenas a primeira palavra deveria ser 

acentuada, porque é paroxítona. 
 

Questão 03  
 
Assinale a alternativa que apresenta apenas palavras 
paroxítonas:  

 
(A) Órgão, cadeado. 
(B) Nêspera, café. 
(C) Bêbado, capa. 
(D) Chuva, jiló. 

 

Questão 04  
 
Marque a alternativa em que o número de letras e de 
fonemas é coincidente:  

 
(A) Empregador. 
(B) Resposta. 
(C) Dinheiro. 
(D) Assalariado. 

 

Questão 05  
 
Indique em qual das seguintes alternativas a 
separação silábica está INCORRETA:  

 
(A) Re-vi-são. 
(B) Li-xe-i-ra. 
(C) Trans-mis-são. 
(D) Pa-pe-la-ri-a. 

 

Questão 06  
 
Assinale a alternativa que traz uma oração em que há 
predicativo do objeto direto:  

 
(A) Todos lhe chamavam perdedora. 
(B) Joana está doente. 
(C) O chefe nos considera ineficientes. 
(D) Telma já morou no Japão. 
 

Questão 07  
 
Marque a alternativa em que a palavra sublinhada é um 
substantivo:  

 
(A) Nossa casa está infestada de cupins. 

(B) Onde você mora? 
(C) Todo dia acordo muito cedo. 
(D) Andressa está acima do peso ideal. 

 

Questão 08  
 
Marque a alternativa em que se faz uso de expressão 
conotativa:  

 
(A) O paciente se queixou de dor no coração. 

 
(B) Os alunos estudaram a anatomia do coração na 

aula de biologia. 
 

(C) Gosto muito de comer coração de frango. 
 

(D) O coração dela está cheio de ódio. 
 

MATEMÁTICA 
 

Questão 09  
 
Em uma fábrica, trabalha um total de 125 funcionários 
que produzem juntos uma quantidade total de 875 
calças por dia. Se forem demitidos 35 funcionários e, 
assim, a quantidade de calças que a fábrica deixará de 
produzir será igual a: 

 
(A) 218 calças. 
(B) 245 calças. 
(C) 270 calças. 
(D) 280 calças. 

 

Questão 10  
 
Ângela pretende aplicar um capital de R$ 1700,00 em 
um fundo de investimento que rende juros simples de 
4,5% ao mês. Para que Ângela obtenha nessa 
aplicação um total de juros igual a R$ 2754,00, ela 
deverá aplicar esse capital por um período de: 

 
(A) 12 meses. 
(B) 18 meses. 
(C) 24 meses. 
(D) 36 meses. 

 

Questão 11  
 
Um caminhão de uma distribuidora de bebidas saiu 
para entregar uma determinada quantidade de latas de 
cerveja. Ao chegar no local da entrega, os funcionários 
perceberam que cometeram um erro ao carregar o 
caminhão com 35% a menos do total de latas de 
cerveja que deveriam ter carregado. Sabendo que a 
quantidade de latas de cerveja que eles deixaram de 
carregar foi de 945 unidades, assinale a alternativa que 
representa o total de unidades de latas de cerveja que 
eles deveriam ter colocado no caminhão para fazer a 
entrega. 

 
(A) 2700 unidades. 
(B) 2900 unidades. 
(C) 3200 unidades. 
(D) 3400 unidades. 
 

Questão 12  
 
Eloísa comprou, em uma promoção, uma geladeira que 
estava com um desconto de 35% e pagou um valor de 
R$ 2080,00 após receber o desconto. Se Eloísa tivesse 
comprado essa mesma geladeira fora da promoção, 
ela iria pagar, sem o desconto, um valor igual a: 

 
(A) R$ 2700,00. 
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(B) R$ 2900,00. 
(C) R$ 3200,00. 
(D) R$ 3500,00. 

 

Questão 13  
 
Um caminhoneiro fez duas viagens e percorreu nessas 
duas viagens uma quantidade total de 796 quilômetros. 
Na primeira viagem, ele percorreu o quíntuplo da 
quantidade de quilômetros que havia percorrido na 
segunda viagem menos 20. De acordo com essas 
informações, assinale a alternativa que representa a 
quantidade de quilômetros que esse caminhoneiro 
percorreu na primeira viagem. 

 
(A) 490 km. 
(B) 540 km. 
(C) 580 km. 
(D) 660 km. 

 

Questão 14  
 
O proprietário de um sítio precisa plantar uma certa 
quantidade de mudas de árvores na margem de um rio 
que passa em seu sítio. Considerando que, do total de 
mudas que ele precisa plantar, já foram plantadas 3/5 
de ipê amarelo e 2/8 de peroba e ainda está faltando 
plantar 675 mudas. De acordo com essas informações, 
podemos afirmar que a quantidade total de mudas que 
devem ser plantadas na margem desse rio é de: 

 
(A) 3800 mudas. 
(B) 4200 mudas. 
(C) 4500 mudas. 
(D) 4700 mudas. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Questão 15  
 
Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística), consta que a colonização do 
município de Atalaia deve-se, em boa parte, a um 
projeto vitorioso de um desenhista chamado: 

 
(A) Marcelo Brook. 
(B) Geraldo Brook. 
(C) Antonio Brook. 
(D) Clodoaldo Brook. 

 

Questão 16  
 
O hino do município de Atalaia traz em sua letra 
diversas informações sobre a cidade. Quais são os 
grãos citados no hino da cidade? 

 
(A) Soja, feijão e café. 
(B) Café, arroz e milho. 
(C) Arroz, feijão e milho. 
(D) Soja, milho e arroz. 

 

Questão 17  
 
Abaporu é uma clássica pintura brasileira, considerada 
por vários críticos como um dos quadros mais 
importantes produzidos no Brasil. Quem é o(a) autor(a) 
da obra? 
 

 
 

(A) Tarsila do Amaral. 
(B) Cândido Portinari. 
(C) Anita Malfatti. 
(D) Romero Brito. 

 

Questão 18  
 
Em setembro de 2017, o presidente Temer foi 
denunciado e teve um novo pedido de abertura de um 
processo de investigação, que foi rejeitado pela 
câmara dos deputados, através de votação, na qual 
optaram pelo arquivamento do processo. Quem 
apresentou essa denúncia (que foi por obstrução de 
justiça e organização criminosa)? 

 
(A) Rodrigo Janot. 
(B) Eliseu Padilha. 
(C) Roberto Gurgel. 
(D) Carmem Lúcia. 

 

Questão 19  
 
O Brasão do Município de Atalaia tem em cada símbolo 
um significado.  Na faixa da base do Brasão, a frase 
“Libertatis excubitor” significa:  

 
(A) Liberdade e independência. 
(B) Estrada da liberdade. 
(C) Sentinela da liberdade. 
(D) Soldado da liberdade. 
 

Questão 20  
 
O grande artista Romero Britto nasceu em qual estado 
brasileiro? 

 
(A) São Paulo. 
(B) Ceará. 
(C) Pernambuco. 
(D) Minas Gerais. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 21  
 
A respeito da História da educação, assinale (C) para 
afirmativa Correta e (I) para afirmativa Incorreta e, em 
seguida, assinale a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA. 

 
(    ) É importante estudar a educação sempre no 

contexto histórico geral, para se observar a 
concomitância entre as suas crises e as do 
sistema social. 

 
(    ) Ao estudar a história da educação, entende-

se que as questões da educação são 
engendradas nas relações que os homens 
estabelecem ao produzir sua existência. 
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(    ) Por meio da história da educação, é possível 
entender que a educação é um fenômeno 
neutro, é não  sofre os efeitos da ideologia, 
por estar de fato envolvida na política. 

 
(    ) A História da Educação fornece aos 

educadores um conhecimento do passado 
coletivo da profissão, que serve para formar 
a sua cultura profissional. Possuir um 
conhecimento histórico não implica ter uma 
ação mais eficaz, mas estimula uma atitude 
crítica e reflexiva. 

 

(A) I, I, C, I. 
(B) C, I, C, I. 
(C) C, C, I, C. 
(D) I, C, I, C. 

 

Questão 22  
 
O Plano Nacional de Educação (PNE) determina 
diretrizes, metas e estratégias para a política 
educacional dos próximos dez anos. A respeito do 
PNE, é CORRETO afirmar que: 

 

(A) O Plano Nacional de Educação (PNE) é um 
projeto de responsabilidade exclusiva dos 
municípios.  
 

(B) O Plano Nacional de Educação (PNE) é um 
planejamento de longo prazo, que visa a 
desequilibrar as ações educacionais, exigindo 
improbidade e alienação de todas as partes. 

 

(C) O Plano Nacional de Educação (PNE), por ter 
vigência igual a onze anos, sobrepõe-se às 
gestões e aos mandatos, devendo-se manter 
passivo, apesar da conservação da condução 
político-partidária. 

 

(D) O Plano Nacional de Educação (PNE) envolve 
ações compartilhadas entre a União, os Estados 
e os Municípios, com a finalidade de melhorar 
consideravelmente a qualidade da educação no 
Brasil.  

 

Questão 23  
 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,                      
n.º 9.394, de 1996, e suas alterações na Lei n.º 12.796, 
de 2013, determina uma educação básica obrigatória e 
gratuita dos quatro aos dezessete anos de idade, 
organizada da seguinte forma:            

 

(A) Pré-escola, ensino fundamental e ensino 
médio.  
  

(B) Pré-escola, ensino fundamental e ensino 
superior. 

   

(C) Educação infantil, ensino fundamental, ensino 
médio e ensino superior. 

   

(D) Educação infantil, anos iniciais e finais do 
ensino fundamental e ensino médio.   
 

Questão 24  
 
Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,                  
n.º 9.394, de 1996, e suas alterações na Lei n.º 12.796, 
de 2013, é descrito o dever do Estado com a educação 
escolar pública. Sobre esse encaminhamento, assinale 
(C) para afirmativa Correta e (I) para afirmativa 
Incorreta e, em seguida, assinale a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA. 

 

(    ) Educação infantil gratuita às crianças de até 
sete anos de idade.    

          

(    ) Ensino fundamental, facultativo e cobrado, 
inclusive para os que a ele não tiveram 
acesso na idade própria. 

 
(    ) Acesso público e gratuito aos ensinos 

fundamental e médio somente para os que 
concluírem na idade própria. 

 
(    ) Atendimento educacional especializado 

gratuito aos educandos com necessidades 
especiais, na rede regular particular. 

 
(    ) Atendimento ao educando, em todas as 

etapas da educação básica, por meio de 
programas suplementares de material 
didático-escolar, transporte, alimentação e 
assistência à saúde.  

 

(A) C, C, C, I, C. 
(B) I, I, I, I, C. 
(C) I, C, I, C, I. 
(D) C, I, I, C, I. 

 

Questão 25  
 
Conforme o prescrito no Estatuto da Criança e do 
Adolescente, n.° 8.069/90, os dirigentes de 
estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão 
ao Conselho Tutelar os casos de: 

 
I. Maus-tratos envolvendo seus alunos. 

 
II. Reiteração de faltas injustificadas e de evasão 

escolar, esgotados os recursos escolares. 
 

III. Elevados níveis de repetência. 
 
Está(ão) CORRETA(S): 

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

 

Questão 26  
 
O Projeto Político-pedagógico da escola retrata a sua 
identidade, que deve ser construída a partir de um 
processo dialógico, incluindo a participação de todos. 
Sobre o Projeto Político-pedagógico, é CORRETO 
afirmar que: 

 
(A) O Projeto Político-pedagógico visa 

simplesmente a proporcionar um rearranjo 
formal na escola. 
 

(B) O Projeto Político-pedagógico busca organizar o 
trabalho pedagógico da escola de forma 
fragmentada. 

 
(C) O Projeto Político-pedagógico é construído e 

vivenciado em todos os momentos, por todos os 
envolvidos com o processo educativo da escola. 

 
(D) O Projeto Político-pedagógico é marcado pela 

dissociação do político e do pedagógico, já que 
trata de uma relação oposta no ambiente 
escolar. 
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Questão 27  
 
A relação entre a didática e a prática de ensino decorre 
do fato de a didática: 

 
(A) Ser um estudo sistemático da educação. 

 
(B) Refletir as doutrinas e os sistemas de educação. 

 
(C) Investigar os fundamentos, condições e modos 

de realização da instrução e do ensino. 
 

(D) Investigar a natureza das finalidades da 
educação em uma determinada sociedade, bem 
como os meios apropriados para a formação 
dos indivíduos, tendo em vista prepará-los para 
as tarefas da vida social. 

 

Questão 28  
 
O processo de organização escolar dispõe de funções, 
que são as propriedades comuns ao sistema 
organizacional de uma instituição, a partir das quais se 
definem ações e operações necessárias ao 
funcionamento da escola. As funções da organização e 
gestão escolar são as seguintes: 

 
(A) Planejamento, organização, direção e 

coordenação, e avaliação. 
 

(B) Diagnóstico, organização, desenvolvimento, e 
avaliação. 

 
(C) Seleção, tomada de decisão, direção e 

coordenação, e avaliação. 
 

(D) Tema, objetivos, justificativa, e 
desenvolvimento. 
 

Questão 29  
 
As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 
Fundamental (1º ao 5º ano), Educação de Jovens e 
Adultos e Educação Infantil, descreve que, as escolas 
deverão estabelecer, como norteadores de suas ações 
pedagógicas, os seguintes princípios: 

 

(A) Éticos, políticos e estéticos. 
(B) De incorreção, sociais e inestéticos. 
(C) De convivência, políticos e ímpios. 
(D) De responsabilidade, governamentais e 

estéticos. 
 

Questão 30  
 
A respeito dos Parâmetros Curriculares Nacionais para 
a Educação Infantil e o Ensino Fundamental anos 
iniciais, assinale (C) para afirmativa Correta e (I) para 
afirmativa Incorreta e, em seguida, assinale a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

 
(    ) Fornece subsídios suficientes para elevar o 

nível de qualidade da educação escolar. 
 

(    ) São uma referência, um ponto de partida, 
para que se possa articular objetivos e 
conteúdos com a cultura das escolas e das 
salas de aula. 

 
(    ) São parâmetros, fornecendo orientações 

pedagógicas e curriculares gerais, como 
subsídios aos professores para refletirem e 
tomarem decisões. 

 

(    ) Foram elaborados para fornecer uma 
orientação geral e coerente do currículo, em 
âmbito internacional, de caráter obrigatório, 
visando à melhoria da qualidade de ensino. 

 

(A) I, I, C, C. 
(B) I, C, C, I. 
(C) C, I, C, C. 
(D) C, I, I, C. 
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