
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO 
Estado de São Paulo 

PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II 
INGLÊS 

CONCURSO PÚBLICO 
01/2019 

 

 

NÃO ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES ANTES QUE LHE PEÇAM. 

AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA INICIAR A PROVA. 

 

 Desligue o celular e outros aparelhos. 
 

 Este Caderno de Questões contém 40 (quarenta) questões da Prova do seu Cargo. Verifique se 
este caderno corresponde com a sua opção de inscrição. 
 

 Procure responder as questões na ordem em que elas aparecem no Caderno de Questões. 

Responda a todas as questões. 
 

 Os candidatos poderão levar consigo o caderno de questões desde que transcorrida 1 hora do início 
da prova. 
 

 Você deve assinar a Folha de Respostas. Confira todos os seus dados (Nome, RG, Data de 
Nascimento) e assine no campo indicado para assinatura. 

A não assinatura por parte do candidato na Folha de Respostas resultará na eliminação automática 
do mesmo. 
 

 Para preenchimento da Folha de Respostas, utilize caneta esferográfica azul ou preta. 
 

 Você deve assinalar na Folha de Respostas somente uma letra (alternativa) para cada questão. 
 

 Preencha na Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra escolhida conforme o 
exemplo: 

 
 

 É vedado qualquer tipo de consulta e/ou comunicação durante a Prova. 
 

 A prova terá duração de 2 horas e 30 minutos. 

O tempo mínimo de permanência na sala é de 1 hora.  
 

 Os três últimos candidatos sairão simultaneamente da sala. Havendo insistência por parte do 
candidato em sair da sala, este será considerado desistente do Concurso Público. 
 

 Deixe sobre a carteira apenas RG, Caneta, Lápis e Borracha. 
 

 Qualquer dúvida, fale exclusivamente com o fiscal de sala. 

 

BOA PROVA ! 

 
REALIZAÇÃO 
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ʭ CONHECIMENTOS GERAIS 

 

LÍNGUA PORTUGUESA  ¿ ? 
 

 

Texto para as questões de 01 a 05 

 

Eu estou pensando há muito tempo em propor o 

novo tipo de professor. É um professor que não 

ensina nada, não é professor de Matemática, de 

História, de Geografia. É um professor de espantos. 

O objetivo da educação não é ensinar coisas, 

porque as coisas já estão na Internet, estão por 

todos os lugares, estão nos livros. É ensinar a 

pensar. Criar na criança essa curiosidade. 

Para mim, este é o objetivo da educação: criar a 

alegria de pensar. Eu já tive uma experiência muito 

interessante com uma menininha de sete anos. Eu 

estava com a cabeça quente e eu resolvi então, 

para descansar a cabeça, fazer uma prateleira. 

Peguei minha serra circular, minha chave de fenda, 

as ferramentas, levei lá pra cima e comecei a me 

preparar. Nessa hora chega a minha empregada 

com a filha dela. A empregada disse bom dia. Eu 

cumprimentei, e foi embora.  A menina não foi 

embora. Ela ficou parada lá, ela estava intrigada 

com os objetos que estavam lá, ela queria saber o 

que era aquilo. O que é que esse homem vai fazer 

com isso, ficou parada lá. Aí eu peguei a trena, abri 

a trena e ela: 

-“O que é isso?” 

– “Isso é uma trena” 

– “Pra que serve a trena”? 

– “Serve para medir”. 

– “Como é que a trena mede”? 

– “Vem cá que eu te mostro”. 

Aí, mostrei a trena, os centímetros. 

-“Presta atenção, que de dez em dez risquinhos, 

tem um risquinho vermelho”. 

Veja o que eu fiz: ensinei o sistema decimal pra ela. 

Ela percebeu que as coisas vêm em pacotinhos de 

dez. Essa é a situação certa pro ensino; quando o 

professor fala, provoca a curiosidade da criança, e 

a criança interage, a criança pergunta. Como é que 

eu incentivo a leitura? Não mandando ninguém ler, 

porque a relação com a leitura é uma relação 

amorosa. Quando o professor manda, já estragou. 

Então você tem que criar o gosto, o gosto pela 

leitura. E como você cria o gosto pela leitura? Não 

mandando ler, mas lendo. 

Uma hora muito boa para leitura é quando as 

crianças e os adolescentes vão para a cama. Então 

a mãe se senta ao lado e vai ler um livro. A missão 

do professor não é dar as respostas prontas. As 

respostas estão nos livros, estão na Internet. A 

missão do professor é provocar a inteligência, é 

provocar o espanto, é provocar a curiosidade. 

Rubem Alves 

FONTE: https://www.portalraizes.com/rubem-alves-professor-de-espantos/ 

 

 
 

01  
 

Na passagem “Eu estou pensando há muito tempo 

em propor o novo tipo de professor”, se o termo 

“tempo” fosse substituído pelo termo “anos”, e se 

o verbo “haver” fosse substituído pelo verbo 

“fazer”, mantendo-se o mesmo tempo e o mesmo 

modo verbal, respeitando-se a gramática normativa 

e fazendo-se as alterações necessárias, teríamos: 

(A) Eu estou pensando fazem muitos anos em 

propor o novo tipo de professor. 

(B) Eu estou pensando faz muitos anos em propor 

o novo tipo de professor. 

(C) Eu estou pensando farão muitos anos em 

propor o novo tipo de professor. 

(D) Eu estou pensando fazem-se muitos anos em 

propor o novo tipo de professor. 

 

02  
 

Ainda considerando a passagem “Eu estou 

pensando há muito tempo em propor o novo tipo de 

professor”, a substituição do artigo definido, em 

destaque no texto, pelo artigo indefinido “um”: 

(A) Não acarretaria mudança de sentido, pois é 

apenas uma questão de estilo. 

(B) Acarretaria mudança de sentido, pois o artigo 

definido dá ideia de um professor específico; o 

artigo indefinido generalizaria o tipo de 

professor. 

(C) Acarretaria mudança de sentido, pois o artigo 

indefinido dá ideia de um professor específico; 

o artigo definido generalizaria o tipo de 

professor. 

(D) Não acarretaria mudança de sentido, pois o 

uso do artigo indefinido no lugar do artigo 

definido apenas intensificaria o valor que o 

professor tem na sociedade moderna. 

 

03  
 

Na passagem “Para mim, este é o objetivo da 

educação”, considerando o contexto em que 

ocorre, o termo em destaque recupera:  

(A) Ensinar História, Matemática, Geografia. 

(B) Ensinar as coisas. 

(C) Ensinar os livros. 

(D) Ensinar a pensar. 

 

04  
 

Em “Como é que eu incentivo a leitura? Não 

mandando ninguém ler, porque a relação com a 

leitura é uma relação amorosa. Quando o professor 

manda, já estragou”, o termo em destaque 

estabelece ideia de: 

(A) Consequência 

(B) Finalidade 

(C) Explicação 

(D) Oposição 
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Para o autor, a função do professor é, 

fundamentalmente: 

(A) Ensinar o conteúdo de sua matéria, pois fazer 

com que o aluno pense é tarefa da família. 

(B) Fazer com que o aluno pense e despertar nele 

a curiosidade. 

(C) Despertar no aluno a curiosidade, a fim de que 

ele se espante também com o conteúdo 

ensinado em sala de aula. 

(D) Desenvolver o conhecimento de mundo que o 

aluno traz consigo, para que ele se torne 

cidadão crítico capaz de interferir positivamente 

no mundo em que vive. 

 

06  
 

Assinale a alternativa em que a gramática 

normativa foi respeitada. 

(A) O aluno cujos pais nos referimos compareceu 

aos jogos escolares. 

(B) A sala, cujas as carteiras estavam em reforma, 

foi reaberta antes do início das aulas. 

(C) O livro, contra cujo conteúdo todos os 

professores se posicionaram, foi recolhido. 

(D) A ocorrência de cujos os fatos todos tomaram 

conhecimento foi divulgada pela mídia. 

 

07  
 

Assinale a alternativa correta quanto ao uso dos 

pronomes pessoais. 

(A) Para eu, resolver o problema era questão de 

tempo apenas. 

(B) Embora você não aceite, há muitas diferenças 

entre você e mim. 

(C) Era necessário chamar ele o quanto antes. 

(D) Eles pediram para mim estabelecer as regras 

do grupo. 

 

 

Texto para as questões de 08 a 10. 

 

A passagem abaixo faz parte de uma entrevista do 

filósofo Mario Sergio Cortella à revista Crescer. 

 

Uma das coisas mais importantes na vida é 

entender que a palavra prioridade não tem “s”. Não 

tem plural. Se você disser: “tenho duas 

prioridades” é porque não tem nenhuma. Então, 

deve estabelecer qual é a sua prioridade. Sua 

prioridade é o convívio familiar? Então dê força a 

isso. É a sustentação econômica? Vá fundo. Só 

que, ao escolher, não sofra. É evidente que 

ninguém precisa abandonar a carreira em função 

da família, mas é necessário buscar o equilíbrio – 

da mesma forma como se faz para andar de 

bicicleta: só há equilíbrio em movimento. Se você 

parar, desaba. Tenha em mente que haverá 

momentos em que a família é o foco. Em outros, a 

carreira. Mas lembre-se de que a vida é mais como 

maratona do que como uma corrida de 100 metros 

rasos: você não sai disparado feito um louco. Tem 

horas que vai mais rápido, outras em que 

desacelera. O segredo é ir dosando. 
FONTE: 

https://revistacrescer.globo.com/Criancas/Escola/noticia/2016/11/co
rtella-nao-e-so-educacao-dos-filhos-que-e-necessaria-mas-dos-

pais-tambem.html 

 

08  
 

Em “Só que, ao escolher, não sofra”, após o verbo 

escolher há um termo implícito, para que se 

estabeleça a coesão textual. Qual é o termo 

implícito? 

(A) A carreira. 

(B) A sustentação econômica. 

(C) A sua prioridade. 

(D) O convívio familiar. 

 

09  
 

Considerando a passagem “Mas lembre-se de que a 

vida é mais como maratona do que como uma 

corrida de 100 metros rasos: você não sai 

disparado feito um louco”, se substituíssemos o 

verbo em destaque pelo verbo esquecer, fazendo-

se as adaptações necessárias, mantendo-se o 

sentido e a norma padrão, teríamos: 

(A) Mas esqueça-se de que a vida é mais como 

maratona do que como uma corrida de 100 

metros rasos: você não sai disparado feito um 

louco. 

(B) Mas não se esqueça de que a vida é mais 

como maratona do que como uma corrida de 

100 metros rasos: você não sai disparado feito 

um louco. 

(C) Mas não esqueça de que a vida é mais como 

maratona do que como uma corrida de 100 

metros rasos: você não sai disparado feito um 

louco. 

(D) Mas esqueça que a vida é mais como 

maratona do que como uma corrida de 100 

metros rasos: você não sai disparado feito um 

louco. 

 

10  
 

Por se tratar de uma entrevista, há no fragmento 

apresentado várias marcas de oralidade, típicas 

desse gênero. Assinale a alternativa em que a 

oralidade seja mais evidente. 

(A) Uma das coisas mais importantes na vida é 

entender que a palavra prioridade não tem “s”. 

(B) É a sustentação econômica? Vá fundo. 

(C) É evidente que ninguém precisa abandonar a 

carreira em função da família (...). 

(D) (...) só há equilíbrio em movimento (...). 
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MATEMÁTICA  ¿ ? 
 

 

11  
 

Em uma sala há 30 alunos, entre os quais 12 são 

meninas. Se o professor realizar um sorteio nessa 

sala, qual a probabilidade do sorteado ser um 

menino? 

(A) 30% 

(B) 40% 

(C) 50% 

(D) 60% 

 

 

 

 

 

12  
 

Um carro novo custa R$ 30.000,00. No primeiro ano, 

há uma desvalorização de R$ 3.000,00 e, após o 

segundo ano, a desvalorização é de R$ 275,00 por 

semestre. Em 10 anos, o valor do carro 

representará qual percentual do preço inicial? 

(A) 81,75% 

(B) 73,5% 

(C) 26,5% 

(D) 18,25% 

 

 

 

 

 

13  
 

A população de Campos do Jordão, no censo de 

2010, era de aproximadamente 48.000 habitantes. 

Estima-se que a população, em 2018, aumentou em 

8% esse valor. Trabalhando com o valor 

aproximado e adotando o percentual apresentado 

como referência, pode se afirmar que em 2018 a 

população jordanense: 

(A) Não ultrapassou 50 000 habitantes. 

(B) Ultrapassou 50 000 habitantes. 

(C) Não ultrapassou 51 000 habitantes. 

(D) Ultrapassou 52 000 habitantes. 

 

 

 

 

 

14  
 

Uma fábrica produz ao ano 350 toneladas de papel, 

com 7 máquinas trabalhando 12 horas diárias. Em 

meio a uma crise, duas máquinas foram 

desativadas e, para tentar amenizar o prejuízo, a 

jornada de trabalho diária aumentou em 3 horas. 

Relacionando as produções, pode-se dizer que a 

produção do próximo ano será aproximadamente: 

(A) 10% maior 

(B) 10% menor 

(C) 90% maior 

(D) 90% menor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA PARA RASCUNHO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA PARA RASCUNHO 
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15  
 

Observe as informações da tabela abaixo e 

responda. 

 

 
 

Sabendo que a média das notas da sala foi de 7,3, 

qual foi a nota de Maria? 

 

(A) 7,2 

(B) 7,3 

(C) 7,9 

(D) 8,7 

 

 

16  
 

Antônio emprestou R$ 5.000,00 a um amigo e esse 

dinheiro deve ser pago em 24 meses, a uma taxa de 

7,5% ao ano, na modalidade de juros simples. Qual 

deve ser o valor aproximado das parcelas cobradas 

por Antônio? 

(A) R$ 208,30 

(B) R$ 211,50 

(C) R$ 224,00 

(D) R$ 239,60 

 

17  
 

Joaquina tem R$ 500,00, apenas em cédulas de R$ 

10,00 e R$ 20,00. Sabendo que ao total são 32 

cédulas, quantas cédulas de R$ 20,00 ela tem a 

mais do que de R$ 10,00? 

(A) 32 

(B) 18 

(C) 14 

(D) 4 

 

 

18  
 

Um turista pretende ir à Campos do Jordão no mês 

de maior temperatura entre os meses com índice de 

chuva menor que a média. De acordo com a tabela 

de previsão climática, para qual mês ele deve 

marcar sua viagem? 

 

 

(A) Abril 

(B) Maio 

(C) Setembro 

(D) Outubro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA PARA RASCUNHO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA PARA RASCUNHO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INDICADOR JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Temperatura 

média (°C)
16,8 16,3 14,9 13,1 10,7 9,6 10,3 12,2 13,7 14,9 15,5 14,7

Temperatura 

mínima (°C)
12,4 11,8 10,2 7,4 4,6 3,4 3,7 5,7 8,1 9,8 11,3 9,9

Temperatura 

máxima (°C)
21,2 20,8 19,7 18,8 16,9 15,8 17 18,7 19,4 20,1 19,8 19,5

Chuva (mm) 316 287 209 87 60 54 33 42 69 167 198 275

TABELA CLIMÁTICA - CAMPOS DO JORDÃO
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19  
 

Em uma brincadeira de acertar alvos existem, 

pintadas no chão, duas circunferências distintas, 

uma com 20 cm e outra com 40 cm de diâmetro. O 

jogo consiste em arremessar um objeto na direção 

das circunferências e, ao acertá-las, uma 

pontuação é obtida. Segundo as regras, se um 

objeto acertar a circunferência maior, o jogador 

recebe 10 pontos e, acertando a área da figura 

menor, recebe 10 pontos multiplicados pelo 

resultado da razão entre a área da circunferência 

maior e a menor. Nestas condições, qual a 

pontuação máxima que um jogador pode fazer ao 

arremessar 5 objetos? 

(A) 200 pontos 

(B) 160 pontos 

(C) 50 pontos 

(D) 40 pontos 

 

20  
 

Dois irmãos receberam como herança um terreno 

retangular de comprimento lateral de 15m e 

diagonal de 17m. Dividindo o terreno exatamente ao 

meio, qual é a área de terra correspondente a cada 

um? 

(A) 60 m² 

(B) 120 m² 

(C) 127,5 m² 

(D) 255 m² 

 

 

 

 

 

ÁREA PARA RASCUNHO 
 

 

 

 

 

 

 

ʭ CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

21  
 

Complete the sentence with the correct preposition. 

 

“ Please pay attention and make sure you’re 

____________ time for the doctor’s appointment.”  

(A) to 

(B) by 

(C) on 

(D) in 

 

22  
 

How much _____________ do you plan to walk 

tonight? 

 

Choose the best option. 

(A) farther 

(B) later 

(C) further 

(D) furthest 

 

23  
 

 What’s the best option for the prefix word below. 

 

What she is trying to do is totally _______ logical. 

(A) dis 

(B) il 

(C) im 

(D) in 

  

24  
 

Complete the sentence with the correct verb tense. 

 

When I got home the children _________________. 

(A) sleeping 

(B) is sleeping 

(C) was sleeping 

(D) were sleeping 

 

25  
 

Choose the correct determiner. 

 

My son doesn’t like _____________ of his Math 

teachers. 

(A) neither 

(B) both 

(C) either 

(D) none 

 

26  
 

What’s the correct synonym for the underlined 

word. 

 

To sharp a sword, grind it against a rough stone. 

(A) Shred 

(B) Tap 

(C) Rub 

(D) Mince 

 

27  
 

Look at the paragraph and choose the correct 

words. 

 

My name is Sarah and I don’t like 

________________ in my class, but 

_______________once told me that I should give 

people a change by being nice and open hearted. I 

think __________________ deserves a chance. 
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(A) anyone / everyone / someone 

(B) no one / anyone / nobody. 

(C) anyone / someone / everyone. 

(D) no one / someone / anyone. 

  

28  
 

Mark the sentence which is grammatically correct. 

(A) How many girls are there at your party last 

week? 

(B) Is there anybody in room 201 at the moment? 

(C) Sarah said there is twelve people waiting.  

(D) There is exercise bars so you can work out. 

 

29  
 

Identify the correct (C) sentences and the incorrect 

ones (I). Then choose the best alternative. 

 

1 - Is that car faster than this one? 

2 - I´ve never being so confused in my life. 

3 - She is the most brighter girl in the class. 

4 - We bought a new house yesterday. 

 

(A) C / I / I / I. 

(B) I / C / C / I. 

(C) C / C / I / I. 

(D) C / I / I / C.  

 

30  
 

Look at the sentences and check the one that has 

the same meaning as the example. 

 

“This is the most expensive holiday I’ve ever had.” 

 

(A) This is the most expensive holiday I didn’t have. 

(B) I’ve never had such an expensive holiday 

before. 

(C) I I’ve ever had such an expensive holiday 

before. 

(D) This is the holiday that wasn’t very expensive. 
 

31  
 

Choose the sentence that correctly rewrites into the 

passive voice. 

 

“Joana told John to give up smoking.” 

 

(A) John was told to give up smoking. 

(B) Joana was told to give up smoking. 

(C) It was telled to John to give up smoking. 

(D) Give up smoking were told to John. 

  

32  
 

Read the article and choose the correct alternative. 

 

ALBANY — New York State lawmakers have 

agreed to impose a statewide ban on most types of 

single-use plastic bags from retail sales, changing a 

way of life for millions of New Yorkers as legislators 

seek to curb an unsightly and omnipresent source 

of litter. 

The plan, proposed a year ago by Gov. 

Andrew M. Cuomo, would be the second statewide 

ban, after California, which banned bags in 2016. 

Hawaii also effectively has a ban in place, since all 

the state’s counties bar such single-use bags. 

New York’s ban, which would begin next 

March, would forbid stores to provide customers 

with single-use plastic bags, which are 

nonbiodegradable and have been blamed for 

everything from causing gruesome wildlife deaths 

to thwarting recycling efforts. 

The ban, which is expected to be part of the 

state’s budget bills that are slated to be passed by 

Monday, would have a number of carveouts, 

including food takeout bags used by restaurants, 

bags used to wrap deli or meat counter products 

and bags for bulk items. Newspaper bags would 

also be exempted, as would garment bags and bags 

sold in bulk, such as trash or recycling bags. (…) 

“There was a real understanding that there 

should be a ban on plastic,” said Todd Kaminsky, a 

Democratic state senator from Nassau County, who 

is the chairman of the environmental conservation 

committee. “And that if people go to paper rather 

than reusables, we are not that better off.”  
Fonte: JESSE, M. Plastic Bags to Be Banned in New York; Second Statewide Ban, 

After California. The New York Times, 2019. Disponível 
em:https://www.nytimes.com/2019/03/28/nyregion/plastic-bag-ban-

.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage 

 

According to the article the State of New York 

wants to… 

(A) Apologize for using plastic bags. 

(B) Be the second state to prohibit the use of the 

biodegradable bags. 

(C) Be the second state to prohibit the use of 

nonbiodegradable bags. 

(D) Start a petition against the use of 

nonbiodegradable bags. 

  

33  
 

According to the article in exercise 32, which of the 

following is a phrasal verb. 

(A) Ban on 

(B) Look back 

(C) Would be 

(D) Rather than 

  

34  
 

According to the sentence below, what does lenient 

mean? 

 

“The teacher was far too lenient with her.” 

 

(A) Not severe enough. 

(B) Very severe. 

(C) Very friendly. 

(D) Aid-back. 

https://www.calrecycle.ca.gov/plastics/carryoutbags
https://www.nationalgeographic.com/environment/2018/11/dead-sperm-whale-filled-with-plastic-trash-indonesia/
https://www.chicagotribune.com/business/ct-plastic-bag-ban-recycling-0731-biz-20150730-story.html
https://www.nytimes.com/2019/03/31/nyregion/budget-new-york-congestion-pricing.html?module=inline
https://www.nytimes.com/2019/03/31/nyregion/budget-new-york-congestion-pricing.html?module=inline
https://www.nytimes.com/2019/03/31/nyregion/budget-new-york-congestion-pricing.html?module=inline
https://www.nytimes.com/2019/03/31/nyregion/budget-new-york-congestion-pricing.html?module=inline
https://www.nytimes.com/2019/03/31/nyregion/budget-new-york-congestion-pricing.html?module=inline
https://www.nysenate.gov/senators/todd-kaminsky
https://www.nysenate.gov/senators/todd-kaminsky
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35  
 

De acordo com a Constituição Federal de 1988. a 

educação, direito de todos e dever do Estado e da 

família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando: 

(A) A formação para o trabalho, seja ele intelectual 

ou físico, e a inserção do jovem no mercado de 

trabalho o quanto antes. 

(B) A igualdade de condições de acesso e 

permanência para crianças e adolescentes nas 

escolas da rede particular de ensino. 

(C) Ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. 

(D) O aprimoramento das habilidades sociais e 

intelectuais do aluno através de uma gestão 

escolar participativa e autocrática. 
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Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, são consideradas funções determinadas 

aos estabelecimentos de ensino, respeitadas as 

normas comuns e as do seu sistema de ensino, 

exceto: 

(A) Assegurar o cumprimento dos dias letivos e 

horas-aula estabelecidas. 

(B) Articular-se com as famílias e a comunidade, 

criando integrações. 

(C) Velar pelo cumprimento do plano de trabalho 

de cada docente. 

(D) Assumir o transporte escolar dos alunos 

regularmente matriculados.  
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De acordo com a Lei nº 9.394/96, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional, assinale a 

alternativa cujo conteúdo apresenta corretamente 

um item que deve ser assegurado aos profissionais 

da educação pelos sistemas de ensino. 

(A) Aperfeiçoamento profissional continuado, 

inclusive com licenciamento periódico 

remunerado para esse fim. 

(B) Progressão funcional baseada exclusivamente 

na avaliação do desempenho. 

(C) Período reservado aos estudos, planejamento 

e avaliação, não incluído na carga de trabalho. 

(D) Ingresso unicamente através da realização de 

concurso público de provas, títulos e 

entrevistas.  
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O documento normativo denominado Base 

Nacional Comum Curricular aplica-se 

exclusivamente à educação escolar e está 

orientado pelos princípios éticos, políticos e 

estéticos que visam à: 

(A) Constituição de cidadãos formatados para o 

mercado de trabalho, de acordo com suas 

demandas. 

(B) Formação humana integral e à construção de 

uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

(C) Orientação pedagógica e compreensão dos 

principais conceitos destacados em cada área 

do conhecimento. 

(D) Identificação da carreira docente como 

essencial em uma sociedade, dada sua 

importância na constituição dos cidadãos. 
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Em relação ao texto do Decreto nº 7.575/16 do 

Município de Campos do Jordão, analise as frases 

abaixo e responda. 

 

I- As unidades escolares de Campos do 

Jordão estão vinculadas à Secretaria 

Estadual de Educação. 

II- As unidades escolares estão vinculadas à 

Secretaria Municipal de Educação, 

articuladas ao setor de supervisão do 

ensino básico para o desenvolvimento de 

ações conjuntas e estão organizadas 

conforme as necessidades dos pais de 

alunos, funcionários e professores. 

III- A brinquedoteca e a sala de informática são 

espaços obrigatórios e devem estar 

presentes em todas as unidades escolares 

do município de Campos do Jordão. 

 

Das assertivas acima, estão corretas apenas 

aquelas que constam em: 

(A) II. 

(B) II e III. 

(C) I, II e III. 

(D) Nenhuma delas. 
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São fundamentos do Plano de Carreira, 

Remuneração e Valorização do Magistério Público 

Municipal de Campos do Jordão, segundo prevê a 

Lei Municipal nº 3.617/13. 

 

I- O acesso a carreira pública de docência 

através de concurso por provas ou 

nomeação. 

II- Valorização do tempo de serviço.  

III- Remuneração condigna com condições 

adequadas de trabalho.  

IV- A garantia de gestão democrática do ensino 

público. 

 

Das assertivas acima estão corretas apenas 

aquelas contidas em: 

(A) I. 

(B) I e III. 

(C) II, III e IV. 

(D) III e IV. 

___________ 


