
 

 

 

CONCURSO PÚBLICO

 

Atenção: Leia todas as instruções constante
Respostas. 
 

 
1. Seu caderno deve conter 40 (quarenta

 

Disciplina 

Língua Portuguesa
Conhecimentos Pedagógicos
Informática Básica
Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos

 
2. A Prova terá duração de 4h (quatro
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente 

acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova. 
deverá solicitar ao Fiscal de Sala e só deverá se levantar após

4. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova.
5. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão 

realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões
prova. 

6. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, 
calculadoras, régua, quaisquer equipamentos
conforme constante no edital de abertura.

7. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de 
tinta azul ou preta, Caderno de Questões e Folha de Respostas.

8. Você poderá utilizar seu Caderno de 
9. Você receberá do Fiscal de Sala 

erro, chame o fiscal. Após conferir
substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o ú
documento válido para correção.

10. Caso algum equipamento eletrônico emita som, o candidato portador do equipamento será 
automaticamente eliminado do concurso.

11. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com
Folha de Respostas a forma correta de preenchimento.

12. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão anuladas.
13. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois

Caderno de Questões, se for o caso.
14. Caso algum candidato seja flag

do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal.
15. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feito
16. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material 

da sala. 
17. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova. 

 

 

 

PERÍODO MANHÃ 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAÍ

Atenção: Leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de 

quarenta) questões, com 04 (quatro) alternativas, assim dispostas:

Composição 
Língua Portuguesa 1 a 10 
Conhecimentos Pedagógicos 11 a 15 

Básica 16 a 20 
Conhecimentos Gerais 21 a 25 
Conhecimentos Específicos 26 a 40 

quatro horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas.
Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente 

após 30min (trinta minutos) do início da prova. 
deverá solicitar ao Fiscal de Sala e só deverá se levantar após autorização.
O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova.

definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão 
realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da 

Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, 
calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e

edital de abertura. 
deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de 
Caderno de Questões e Folha de Respostas. 

Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho. 
al de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e

pós conferir, assine no campo destinado. Em hipótese alguma ela será 
substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o ú
documento válido para correção. 
Caso algum equipamento eletrônico emita som, o candidato portador do equipamento será 
automaticamente eliminado do concurso. 
Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta. V
Folha de Respostas a forma correta de preenchimento. 
Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão anuladas.

sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e 
stões, se for o caso. 

Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado 
do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal. 

mento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal.
três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material 

Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.  

 

ASSAÍ 

no seu Caderno de Questões e Folha de 

) alternativas, assim dispostas: 

horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas. 
Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente 

após 30min (trinta minutos) do início da prova. Para uso do sanitário, 
autorização. 

O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova. 
definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão 

restando 1h (uma hora) para o final da 

Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, 
eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, 

deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de 

Confira seus dados e em caso de 
assine no campo destinado. Em hipótese alguma ela será 

substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único 

Caso algum equipamento eletrônico emita som, o candidato portador do equipamento será 

caneta de tinta azul ou preta. Verifique na 

Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão anuladas. 
ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e 

e será automaticamente eliminado 

s em voz alta ao fiscal. 
três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------

 

01 02 03 04 05 06 07

      
21 22 23 24 25 26 27

      
 

 

2 

----------------------------------------------------------------DESTAQUE AQUI-------------------------------------------------------------------------

07 08 09 10 11 12 13 14 15 

    
     

27 28 29 30 31 32 33 34 35 

    
     

------------------------------------------------------------------------- 

 16 17 18 19 20 

     

 36 37 38 39 40 

     



 

Língua Portuguesa
 
Leia o texto para responder as questões. 
 

Por dentro do cavalo de Caxias
Mostra no Centro Cultural do Liceu de Artes e Ofícios traz 

detalhes do monumento da Praça Princesa Isabel
Por Guilherme Queiroz

Promovida em caráter permanente e com visitação 
gratuita no Centro Cultural do Liceu de Artes e Ofícios, na 
Luz, a exposição História e Memória apresenta um panorama 
das edificações da capital erguidas com a participação da 
instituição. Essa presença inclui, por exemplo, a fabricação 
das portas da Catedral da Sé e das cadeiras do Teatro 
Municipal. Por ali também é possível conhecer a história do 
arquiteto Ramos de Azevedo, diretor do Liceu entre 1895 e 
1928, ano de sua morte. Uma das estruturas que ganham mais 
destaque na mostra é Monumento a Duque de Caxias
instalado na Praça Princesa Isabel, no bairro Campos Elíseos. 
Seis fotos ampliadas e um vídeo com outras trinta imagens 
remontam o processo de sua construção. Projetada por Victor 
Brecheret em 1941, com verba obtida após uma arrecadação 
pública, a escultura só foi finalizada em 1950.  

Nesse mesmo ano, tornou-se palco de um ep
inusitado, com a realização de um almoço para importantes 
personalidades da época no interior da “barriga do cavalo” que 
integra a composição. Entre os presentes ao evento estavam o 
então governador do estado, Adhemar de Barros, e o marechal 
Henrique Teixeira Lott, que em 1955 seria o principal 
responsável por assegurar a posse do presidente Juscelino 
Kubitschek. O monumento permaneceu guardado no depósito 
do liceu por quase uma década, sendo finalmente transferido 
para seu endereço definitivo apenas em 1960. Máquinas de 
guindaste e veículos do Exército ajudaram a içar a obra, de 17 
toneladas, até o topo do seu pedestal. Militar homenageado na 
estrutura, o duque de Caxias nasceu na cidade fluminense que 
hoje leva seu nome, celebrizou-se pela sua atuaç
Revolução Farroupilha e na Guerra do Paraguai, sendo depois 
nomeado patrono do Exército brasileiro. 
Disponível em Revista Veja São Paulo – 24 de outubro de 2018 

1. O pronome sublinhado no segundo período do 
primeiro parágrafo retoma qual termo 
anteriormente mencionado? 

a) A visitação gratuita. 
b) A participação da instituição. 
c) A exposição. 
d) Um panorama das edificações. 
 
2. De acordo com o texto, o que foi projetado por 

Victor Brecheret? 
a) A Praça Princesa Isabel. 
b) As cadeiras do Teatro Municipal. 
c) As portas da Catedral da Sé. 
d) O monumento a Duque de Caxias. 
 
3. O autor menciona que um monumento ficou 

guardado no depósito do liceu. Assinale a 
alternativa que apresenta esse monumento.

a) Um cavalo em homenagem a Duque de Caxias.
b) Imagens em homenagem a Duque de Caxias.
c) Uma escultura de Juscelino Kubitschek.
d) O projeto de construção da Praça Princesa Isabel.
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Língua Portuguesa 

Por dentro do cavalo de Caxias 
Mostra no Centro Cultural do Liceu de Artes e Ofícios traz 

detalhes do monumento da Praça Princesa Isabel 
Por Guilherme Queiroz 

 
Promovida em caráter permanente e com visitação 

gratuita no Centro Cultural do Liceu de Artes e Ofícios, na 
apresenta um panorama 

das edificações da capital erguidas com a participação da 
presença inclui, por exemplo, a fabricação 

das portas da Catedral da Sé e das cadeiras do Teatro 
cer a história do 

arquiteto Ramos de Azevedo, diretor do Liceu entre 1895 e 
1928, ano de sua morte. Uma das estruturas que ganham mais 

Monumento a Duque de Caxias, 
instalado na Praça Princesa Isabel, no bairro Campos Elíseos. 

s ampliadas e um vídeo com outras trinta imagens 
remontam o processo de sua construção. Projetada por Victor 
Brecheret em 1941, com verba obtida após uma arrecadação 

 
se palco de um episódio 

inusitado, com a realização de um almoço para importantes 
personalidades da época no interior da “barriga do cavalo” que 
integra a composição. Entre os presentes ao evento estavam o 
então governador do estado, Adhemar de Barros, e o marechal 

e Teixeira Lott, que em 1955 seria o principal 
responsável por assegurar a posse do presidente Juscelino 
Kubitschek. O monumento permaneceu guardado no depósito 
do liceu por quase uma década, sendo finalmente transferido 

em 1960. Máquinas de 
guindaste e veículos do Exército ajudaram a içar a obra, de 17 
toneladas, até o topo do seu pedestal. Militar homenageado na 
estrutura, o duque de Caxias nasceu na cidade fluminense que 

se pela sua atuação na 
Revolução Farroupilha e na Guerra do Paraguai, sendo depois 

24 de outubro de 2018 – Ano 51 – nº 43 – 
Editora Abril. 

O pronome sublinhado no segundo período do 
parágrafo retoma qual termo 

De acordo com o texto, o que foi projetado por 

O autor menciona que um monumento ficou 
guardado no depósito do liceu. Assinale a 
alternativa que apresenta esse monumento. 

m a Duque de Caxias. 
Imagens em homenagem a Duque de Caxias. 
Uma escultura de Juscelino Kubitschek. 
O projeto de construção da Praça Princesa Isabel. 

4. Assinale a alternativa que apresenta o período de 
tempo em que o monumento ficou guardado no 
depósito do liceu. 

a) Por quase 10 anos. 
b) Por mais de 10 anos. 
c) Por 10 anos. 
d) Por 100 anos. 
 
5. Segundo o texto, máquinas de guindaste e veículos 

do Exército auxiliaram na montagem do 
monumento. Assinale a alternativa que apresenta 
em qual parte da montagem esses veículos foram 
utilizados. 

a) Para montar o monumento, auxiliando no encaixe das 
peças. 

b) Para fixar o monumento, ou seja, a estruturar de forma 
com que permanecesse no lugar.

c) Para erguer o monumento, que já estava pronto.
d) Para construir  monumento, auxiliando no processo de 

construção. 
 
6. O autor menciona o ano de morte do arquiteto 

Ramos de Azevedo. Assinale a alternativa que 
menciona o ano da morte dele.

a) 1928. 
b) 1895. 
c) Entre 1895 e 1928. 
d) 1950. 
 
7. Analise: “Entre os presen

então governador do estado, Adhemar de Barros, e 
o marechal Henrique Teixeira Lott
segunda vírgula, assinale a alternativa correta.

a) A vírgula, neste caso, é opcional, já que tem a presença 
da conjunção aditiva E.

b) A vírgula, neste caso, é obrigatória, já quem tem a 
presença da conjunção aditiva E.

c) A vírgula, neste caso, é opcional, já que tem a presença 
de outro nome próprio.

d) A vírgula, neste caso, é obrigatória, já que tem a 
presença de outro nome próprio.

 
8. Assinale a alternativa que apresent

de modo. 
a) “Nesse mesmo ano (...)”
b) “(...) em 1950.” 
c) “(...) tornou-se palco de um episódio inusitado (...)”
d) “Entre os presentes ao evento estavam o então 

governador do estado (...)”
 
9. Analise: “Mostra no Centro Cultural do Liceu de 

Artes e Ofícios traz detalhes do monumento da 
Praça Princesa Isabel
apresenta o tipo de sujeito da oração.

a) Sujeito Simples. 
b) Sujeito Composto. 
c) Sujeito Indeterminado.
d) Sujeito Oculto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assinale a alternativa que apresenta o período de 
tempo em que o monumento ficou guardado no 

 

Segundo o texto, máquinas de guindaste e veículos 
do Exército auxiliaram na montagem do 
monumento. Assinale a alternativa que apresenta 

montagem esses veículos foram 

Para montar o monumento, auxiliando no encaixe das 

Para fixar o monumento, ou seja, a estruturar de forma 
com que permanecesse no lugar. 
Para erguer o monumento, que já estava pronto. 

uir  monumento, auxiliando no processo de 

O autor menciona o ano de morte do arquiteto 
Ramos de Azevedo. Assinale a alternativa que 
menciona o ano da morte dele. 

Entre os presentes ao evento estavam o 
então governador do estado, Adhemar de Barros, e 
o marechal Henrique Teixeira Lott”, a respeito da 
segunda vírgula, assinale a alternativa correta. 
A vírgula, neste caso, é opcional, já que tem a presença 
da conjunção aditiva E. 
A vírgula, neste caso, é obrigatória, já quem tem a 
presença da conjunção aditiva E. 
A vírgula, neste caso, é opcional, já que tem a presença 
de outro nome próprio. 
A vírgula, neste caso, é obrigatória, já que tem a 
presença de outro nome próprio. 

Assinale a alternativa que apresenta um advérbio 

“Nesse mesmo ano (...)” 

se palco de um episódio inusitado (...)” 
“Entre os presentes ao evento estavam o então 
governador do estado (...)” 

Mostra no Centro Cultural do Liceu de 
Artes e Ofícios traz detalhes do monumento da 
Praça Princesa Isabel” e assinale a alternativa que 
apresenta o tipo de sujeito da oração. 

Sujeito Indeterminado. 



 

10. Assinale a alternativa que apresenta uma oração 
simples. 

a) “Promovida em caráter permanente e com visitação 
gratuita no Centro Cultural do Liceu de Artes e 
Ofícios”. 

b) “Mostra no Centro Cultural do Liceu de Artes e Ofícios 
traz detalhes do monumento da Praça Princesa Isabel

c) “Nesse mesmo ano, tornou-se palco de um episódio 
inusitado, com a realização de um almoço para 
importantes personalidades da época no interior da 
“barriga do cavalo” que integra a composição”.

d) “Mili tar homenageado na estrutura, o duque de Caxias 
nasceu na cidade fluminense que hoje leva seu nome, 
celebrizou-se pela sua atuação na Revolução 
Farroupilha e na Guerra do Paraguai” 

 

Conhecimentos Pedagógicos
 
11. De acordo com as Diretrizes Curriculares 

de Educação Infantil (DCNEI), Resolução 
CNE/CEB nº 5/2009, a criança é um sujeito 
_______________ e de _______________, que 
interage, brinca, observa, questiona, assimila 
_______________, constrói e se apropria de 
_______________. Assinale a alt
preenche corretamente as lacunas. 

a) histórico / direitos / valores / conhecimentos
b) atípico / direitos / valores / informações
c) alienado / direitos / valores / informações
d) histórico / direitos / virtudes / conhecimentos
 
12. O objetivo da Política de Educação do Campo é
a) o incentivo à produção agrícola no meio rural.
b) ampliar a área de plantação na zona rural.
c) a ampliação e qualificação da oferta de educação básica 

e superior às populações do meio rural. 
d) não dar qualificação educacional às populações da zona 

rural. 
 
13.  Nos termos do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, qual das alternativas apresenta uma 
situação em que a escola deve acionar o Conselho 
Tutelar? 

a) Suspeita de roubo de objetos da escola. 
b) Indisciplina na escola. 
c) Faltas frequentes à escola por motivo de doença.
d) Suspeita ou confirmação de maus tratos.
 
14.  Assinale a alternativa que não apresenta uma 

atribuição do Conselho Tutelar. 
a) Atender crianças e adolescentes e aplicar medidas de 

proteção. 
b) Atender e coordenar a política nacional de educação 

visando sua melhoria. 
c) Atender e aconselhar os pais ou responsável e aplicar 

medidas pertinentes previstas no Estatuto da Criança e 
do Adolescente. 

d) Tomar providência para que sejam cumpridas as 
medidas socioeducativas aplicadas pela Justiça aos 
adolescentes transgressores. 

 
15.  De acordo com a Política Nacional de Educação 

Especial, na perspectiva da Educação Inclusiva, o 
público-alvo da Educação Especial, definidos 
legalmente, são aqueles que apresentam diagnóstico 
de 
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Assinale a alternativa que apresenta uma oração 

“Promovida em caráter permanente e com visitação 
gratuita no Centro Cultural do Liceu de Artes e 

Mostra no Centro Cultural do Liceu de Artes e Ofícios 
z detalhes do monumento da Praça Princesa Isabel”.  

se palco de um episódio 
inusitado, com a realização de um almoço para 
importantes personalidades da época no interior da 
“barriga do cavalo” que integra a composição”. 

tar homenageado na estrutura, o duque de Caxias 
nasceu na cidade fluminense que hoje leva seu nome, 

se pela sua atuação na Revolução 

Conhecimentos Pedagógicos 
De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais 
de Educação Infantil (DCNEI), Resolução 
CNE/CEB nº 5/2009, a criança é um sujeito 
_______________ e de _______________, que 
interage, brinca, observa, questiona, assimila 
_______________, constrói e se apropria de 

ternativa que 

direitos / valores / conhecimentos 
atípico / direitos / valores / informações 
alienado / direitos / valores / informações 
histórico / direitos / virtudes / conhecimentos 

Política de Educação do Campo é 
agrícola no meio rural. 

ampliar a área de plantação na zona rural. 
a ampliação e qualificação da oferta de educação básica 
e superior às populações do meio rural.  
não dar qualificação educacional às populações da zona 

Estatuto da Criança e do 
Adolescente, qual das alternativas apresenta uma 
situação em que a escola deve acionar o Conselho 

 

Faltas frequentes à escola por motivo de doença. 
Suspeita ou confirmação de maus tratos. 

Assinale a alternativa que não apresenta uma 

Atender crianças e adolescentes e aplicar medidas de 

Atender e coordenar a política nacional de educação 

os pais ou responsável e aplicar 
medidas pertinentes previstas no Estatuto da Criança e 

Tomar providência para que sejam cumpridas as 
medidas socioeducativas aplicadas pela Justiça aos 

De acordo com a Política Nacional de Educação 
Especial, na perspectiva da Educação Inclusiva, o 

alvo da Educação Especial, definidos 
legalmente, são aqueles que apresentam diagnóstico 

a) Esquizofrenia, Transtorno Global do Dese
e Altas Habilidades/Superdotação.

b) Deficiência, Transtorno de Ansiedade e Altas 
Habilidades/Superdotação.

c) Deficiência, Transtorno Global do Desenvolvimento e 
Altas Habilidades/Superdotação.

d) Deficiência, Transtorno Global do 
Epilepsia. 

 

Informática Básica
 
16. Assinale a alternativa que representa o conceito de 

Windows. 
a) É um sistema operacional de multitarefas para 

computadores e dispositivos móveis.
b) É um sistema de desenvolvimento desenho.
c) É um sistema que auxilia a leitura de média removível.
d) É um sistema que atua na remoção dos vírus.
 
17. Utilizando o Pacote Microsoft Office 2013, 

instalação padrão, português do Brasil, assinale a 
alternativa que representa o comando Ctrl+E no 
programa WORD (o sinal de + não faz parte do 
comando, significa que as teclas devem ser 
pressionadas simultaneamente). 

a) Alinhar à Esquerda. 
b) Alinhar ao Centro. 
c) Alinhar à Direita. 
d) Sublinhado. 
 
18. Utilizando o Pacote Microsoft Office 2013, 

instalação padrão, português do Brasil, assinale a 
alternativa que representa o formato de um 
documento salvo no programa WORD.

a) .salvo 
b) .word 
c) .docx 
d) .xdoc 
 
19. Utilizando o Pacote Microsoft Office 2013, 

instalação padrão, português do Brasil, assinale a 
alternativa que representa o comando Alt+Win, A 
(o sinal de + não faz parte do comando, significa que 
as teclas devem ser pressionadas simultaneamente).

a) Abrir o menu Arquivo.
b) Abrir a guia Página Inicial.
c) Abrir a guia Revisão para Ortografia.
d) Abrir a guia Layout de Página.
 
20. Utilizando o Pacote Microsoft Office 2013, 

instalação padrão, português do Brasil, assinale a 
alternativa que não representa um 
programa WORD. 

a) Badaco Negrito. 
b) Times New.  
c) Caixa Baixa. 
d) Itálico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

squizofrenia, Transtorno Global do Desenvolvimento 
e Altas Habilidades/Superdotação. 
Deficiência, Transtorno de Ansiedade e Altas 
Habilidades/Superdotação. 
Deficiência, Transtorno Global do Desenvolvimento e 
Altas Habilidades/Superdotação. 
Deficiência, Transtorno Global do Desenvolvimento e 

Informática Básica 
Assinale a alternativa que representa o conceito de 

É um sistema operacional de multitarefas para 
computadores e dispositivos móveis. 
É um sistema de desenvolvimento desenho. 

sistema que auxilia a leitura de média removível. 
É um sistema que atua na remoção dos vírus. 

Utilizando o Pacote Microsoft Office 2013, 
instalação padrão, português do Brasil, assinale a 
alternativa que representa o comando Ctrl+E no 

(o sinal de + não faz parte do 
comando, significa que as teclas devem ser 
pressionadas simultaneamente).  

Utilizando o Pacote Microsoft Office 2013, 
português do Brasil, assinale a 

alternativa que representa o formato de um 
documento salvo no programa WORD. 

Utilizando o Pacote Microsoft Office 2013, 
instalação padrão, português do Brasil, assinale a 
alternativa que representa o comando Alt+Win, A 
(o sinal de + não faz parte do comando, significa que 
as teclas devem ser pressionadas simultaneamente). 

o menu Arquivo. 
Abrir a guia Página Inicial. 
Abrir a guia Revisão para Ortografia. 
Abrir a guia Layout de Página. 

Utilizando o Pacote Microsoft Office 2013, 
instalação padrão, português do Brasil, assinale a 
alternativa que não representa um estilo de letra no 



 

Conhecimentos Gerais
 
21. A bandeira nacional é um dos símbolos mais 

importantes de cada nação. Suas cores e composição 
refletem o momento histórico e político de cada 
país. Em sua história, por exemplo, o Brasil já teve 
dez bandeiras com composições diferentes. 
Atualmente, a bandeira é composta pelas cores azul, 
amarelo, verde e branco. Tem uma frase central e 
muitas estrelas. As estrelas representam

a) os estados do Brasil e o Distrito Federal.
b) a quantidade de bandeiras que o Brasil teve ao longo de 

sua história. 
c) os povos que vieram colonizar o Brasil desde 1500.
d) as culturas agrícolas desenvolvidas aqui por causa do 

solo fértil que sempre foi destaque do país.
 
22. Recentemente, um ex-componente de uma banda de 

rock inglesa, causou furor nas redes sociais ao se 
pronunciar publicamente sobre as eleições no 
Brasil. Essa banda foi formada em 1965 e, desde 
então, tem músicas que tratam sobre as ques
políticas e socias que ocorrem no mundo. O cantor 
Roger Waters é ex vocalista do 

a) Ira.  
b) Nirvana.  
c) U2. 
d) Pink Floyd. 
 
23. Dois símbolos municipais são destacados na página 

oficial do site da Prefeitura Municipal
Ambos muitos bonitos destacam a beleza, riqueza e 
lema da cidade. Esses dois símbolos são

a) o hino municipal e a bandeira municipal.
b) o brasão municipal e o brasão de armas do município. 
c) a bandeira municipal e o brasão municipal.
d) o escudo municipal e a bandeira nacional.
 
24. Uma empresa foi fundada em 1997, nos Estados 

Unidos. Surgiu como uma entrega de DVDs pelo 
correio e hoje é uma provedora global de filmes, 
documentários e séries via streaming
tem milhares de assinantes pelo mundo. Essa 
empresa é 

a) Youtube. 
b) Facebook. 
c) WhatsApp. 
d) Netflix. 
 
25. Um dos campeonatos de futebol mais concorrido no 

país é a Copa do Brasil. Vencer essa competição 
garante ao clube vitorioso a participação na Taça 
Libertadores da América. No mês de outubro, dois 
clubes disputaram a vitória na Copa do Brasil. 
Esses clubes foram  

a) Corinthians e Goiás.  
b) Corinthians e Cruzeiro.  
c) Coritiba e Internacional. 
d) São Paulo e Flamengo. 
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Gerais 
A bandeira nacional é um dos símbolos mais 
importantes de cada nação. Suas cores e composição 

político de cada 
país. Em sua história, por exemplo, o Brasil já teve 
dez bandeiras com composições diferentes. 
Atualmente, a bandeira é composta pelas cores azul, 
amarelo, verde e branco. Tem uma frase central e 
muitas estrelas. As estrelas representam 
os estados do Brasil e o Distrito Federal. 
a quantidade de bandeiras que o Brasil teve ao longo de 

os povos que vieram colonizar o Brasil desde 1500. 
as culturas agrícolas desenvolvidas aqui por causa do 

estaque do país. 

componente de uma banda de 
rock inglesa, causou furor nas redes sociais ao se 
pronunciar publicamente sobre as eleições no 
Brasil. Essa banda foi formada em 1965 e, desde 
então, tem músicas que tratam sobre as questões 
políticas e socias que ocorrem no mundo. O cantor 

Dois símbolos municipais são destacados na página 
oficial do site da Prefeitura Municipal de Assaí. 

destacam a beleza, riqueza e 
lema da cidade. Esses dois símbolos são 
o hino municipal e a bandeira municipal. 
o brasão municipal e o brasão de armas do município.  
a bandeira municipal e o brasão municipal. 

nacional. 

Uma empresa foi fundada em 1997, nos Estados 
Unidos. Surgiu como uma entrega de DVDs pelo 
correio e hoje é uma provedora global de filmes, 

streaming. Atualmente, 
tem milhares de assinantes pelo mundo. Essa 

Um dos campeonatos de futebol mais concorrido no 
país é a Copa do Brasil. Vencer essa competição 
garante ao clube vitorioso a participação na Taça 
Libertadores da América. No mês de outubro, dois 
clubes disputaram a vitória na Copa do Brasil. 

Conhecimentos 
 
26. As três fases do método dialético de construção do 

conhecimento escolar são:
a) metodologia, teoria e 
b) teoria, prática e teoria.
c) prática, teoria e prática.
d) teoria, metodologia e prática.
 
27.  No entendimento de Vygotsky, os conhecimentos 

prévios do educando fazem parte do nível de 
desenvolvimento atual, no qual o aluno atua com 
autonomia, portanto 

a) a aprendizagem do educando inicia
escola. 

b) a aprendizagem do educando inicia
chegada ao período escolar

c) a aprendizagem do educando inicia
ajuda dos familiares. 

d) a aprendizagem do educando inicia
de idade. 

  
28.  Antes da criança se apropriar de um conhecimento, 

de um conteúdo, ou de um conceito, eles são 
apropriados segundo uma determinada forma, que 
é transmitida por outra pessoa. Essa forma de 
aprendizagem é chamada de

a) criação. 
b) imitação. 
c) modificação 
d) transformação. 
 
29. O papel do professor mediador é
a) apenas cuidar dos alunos.
b) relacionar-se com o aluno, sem desafiá
c) determinar os conteúdos a ser aprendidos a todos os 

alunos de forma autoritária.
d) definir a relação com o educando e estabelecer a 

ligação entre os conceitos científicos e os cotidianos, a 
fim de que o mesmo se aproprie desse conhecimento.

 
30.  Por meio da brincadeira, as crianças dão sentido 

para o mundo, ocasio
a) o desenvolvimento das ideias e habilidades para 

compreender conceitos relacionados a cada vivencia, 
nos âmbitos familiar e social.

b) o desenvolvimento das ideias voltas apenas para mais 
brincadeiras. 

c) o desenvolvimento de habilidades não voltad
em que vivem. 

d) o desenvolvimento de ideias e habilidade que ficam 
apenas no campo da imaginação, não alcançando o 
âmbito da sociedade real. 

 
31.  O obra “Pedagogia do Oprimido”, de Paulo Freire, 

aborda a concepção bancária de educação como 
instrumento da opressão
formas mais comuns de se conduzir e manter 
inertes uma sociedade. A educação bancária é, 
exceto: 

a) domesticada. 
b) revolucionária.  
c) passiva. 
d) anti-dialógica. 
 

Conhecimentos Específicos 
As três fases do método dialético de construção do 
conhecimento escolar são: 
metodologia, teoria e prática. 
teoria, prática e teoria. 
prática, teoria e prática. 
teoria, metodologia e prática. 

No entendimento de Vygotsky, os conhecimentos 
prévios do educando fazem parte do nível de 
desenvolvimento atual, no qual o aluno atua com 

portanto é correto afirmar que 
a aprendizagem do educando inicia-se bem antes da 

a aprendizagem do educando inicia-se apenas com a 
chegada ao período escolar. 
a aprendizagem do educando inicia-se apenas com a 

 
rendizagem do educando inicia-se após os 5 anos 

Antes da criança se apropriar de um conhecimento, 
de um conteúdo, ou de um conceito, eles são 
apropriados segundo uma determinada forma, que 
é transmitida por outra pessoa. Essa forma de 

ndizagem é chamada de 

O papel do professor mediador é 
apenas cuidar dos alunos. 

se com o aluno, sem desafiá-lo. 
determinar os conteúdos a ser aprendidos a todos os 

forma autoritária. 
definir a relação com o educando e estabelecer a 
ligação entre os conceitos científicos e os cotidianos, a 
fim de que o mesmo se aproprie desse conhecimento. 

Por meio da brincadeira, as crianças dão sentido 
para o mundo, ocasionando 
o desenvolvimento das ideias e habilidades para 
compreender conceitos relacionados a cada vivencia, 
nos âmbitos familiar e social. 
o desenvolvimento das ideias voltas apenas para mais 

o desenvolvimento de habilidades não voltadas ao meio 

o desenvolvimento de ideias e habilidade que ficam 
apenas no campo da imaginação, não alcançando o 
âmbito da sociedade real.  

O obra “Pedagogia do Oprimido”, de Paulo Freire, 
aborda a concepção bancária de educação como 

strumento da opressão. Pretende-se mostrar as 
formas mais comuns de se conduzir e manter 
inertes uma sociedade. A educação bancária é, 



 

32.  Assimilação e acomodação fazem parte da 
Piaget chamada de 

a) sociointeracionista. 
b) comportamentalismo. 
c) epistemologia genética. 
d) historio-cultural. 
 
33.  Assinale a alternativa que preenche corretamente 

lacuna. De acordo com Zappone (2010, p. 15)
a escola tem como uma de suas metas principais o 
desenvolvimento de capacidades individuais 
relacionadas ____________________”.

a) apenas a decodificar a nossa língua  
b) ao codificar e decodificar de nossa língua
c) apenas codificar e não decodificar a nossa língua
d) ao não codificar e decodificar a nossa língua
 
34.  No entendimento de Chaves (2014), a Psicologia 

Histórico-Cultural ou Teoria Histórico
apresenta-se como referencial teórico para uma 
proposta de atuar em uma perspectiva de

a) humanização e emancipação. 
b) humanização e alienação.  
c) humanização e dissociação. 
d) humanização e acomodação. 
 
35.   Marta Chaves defende a ideia de que crianças e 

adultos devem se apropriar daquilo que de mais 
complexo que a _______________ vem elaborando 
no campo da _______________ e, de igual modo, na 
filosofia e na arte. Para a autora, a rotina, a 
vivência mais imediata, a ação ou o ambiente (levar 
as crianças ao parque, oportunizar brincadeiras, 
organizar o momento da alimentação ou sono), por 
mais secundários que possam parecer, podem se 
configurar como meio e vivência que favorecem o 
processo _______________. (Fractal, Rev. Psicol., v. 
27 – n. 1, p. 56-60, 2015). Assinale a alternativa que 
preenche corretamente as lacunas. 

a) sociedade / ciência / educacional 
b) sociedade / cultura / de aprendizagem 
c) humanidade / ciência / educacional 
d) humanidade / ciência / criativo 
 
36.  Vygotsky, ao empregar o termo “brinquedo” num 

sentido amplo, refere-se, principalmente, à 
atividade ao ato de brincar. O brincar intensifica a 
percepção infantil que, por sua vez, direciona seu 
pensar de maneira cada vez mais equilibrada, 
favorecendo 

a) a aprendizagem apenas na fase da adolescência.
b) a aprendizagem ao longo do seu crescimento.
c) a imaginação para brincadeiras do cotidiano infantil.
d) a brincadeira sem objetivo, sendo “o brincar por 

brincar”. 
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Assimilação e acomodação fazem parte da Teoria de 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
(2010, p. 15), “[...] 

e suas metas principais o 
desenvolvimento de capacidades individuais 
relacionadas ____________________”. 

ao codificar e decodificar de nossa língua 
apenas codificar e não decodificar a nossa língua 

dificar e decodificar a nossa língua 

No entendimento de Chaves (2014), a Psicologia 
Cultural ou Teoria Histórico -Cultural 
se como referencial teórico para uma 

pectiva de 

Marta Chaves defende a ideia de que crianças e 
adultos devem se apropriar daquilo que de mais 
complexo que a _______________ vem elaborando 

_______ e, de igual modo, na 
filosofia e na arte. Para a autora, a rotina, a 
vivência mais imediata, a ação ou o ambiente (levar 
as crianças ao parque, oportunizar brincadeiras, 
organizar o momento da alimentação ou sono), por 

arecer, podem se 
configurar como meio e vivência que favorecem o 
processo _______________. (Fractal, Rev. Psicol., v. 

60, 2015). Assinale a alternativa que 

, ao empregar o termo “brinquedo” num 
se, principalmente, à 

atividade ao ato de brincar. O brincar intensifica a 
percepção infantil que, por sua vez, direciona seu 
pensar de maneira cada vez mais equilibrada, 

aprendizagem apenas na fase da adolescência. 
a aprendizagem ao longo do seu crescimento. 
a imaginação para brincadeiras do cotidiano infantil. 
a brincadeira sem objetivo, sendo “o brincar por 

37.  Vygotsky (1984) atribui rele
brincar na constituição do pensamento infantil. É 
brincando, jogando, que a criança revela seu estado 
cognitivo, visual, auditivo, tátil, motor, seu modo de 
aprender e entrar em uma relação cognitiva com o 
mundo de eventos, pessoas, c
sentido é correto afirmar que

a) atividades lúdicas auxiliam em parte do 
desenvolvimento infantil.

b) atividades lúdicas causam cansaço às crianças, não 
auxiliando no desenvolvimento infantil.

c) atividades lúdicas, como o recorte, 
na fase infantil. 

d) atividades lúdicas, como a contação de histórias, 
trabalho de modelagem, recorte e colagem, proporciona 
momentos prazerosos e importantes às crianças no 
processo de alfabetização.

 
38.  No âmbito educacional, a gestão democrática tem 

sido defendida como
a) dinâmica a ser efetivada nas unidades escolares, 

visando garantir processos coletivos de participação e 
decisão. 

b) participação individual que se efetiva nas unidades 
escolares, com objetivo de melhorias apenas para os 
alunos. 

c) dinâmica a ser efetivada nas unidades escolares, 
visando garantir processos individuais de participação 
e decisão. 

d) participação individual que se efetiva nas unidades 
escolares, com objetivo de melhorias 
alunos. 

 
39.  No entendimento de Carvalho (2010), existem três 

maneiras válidas para alfabetizar e formar um 
leitor, portanto o ensino deve começar pelas 
unidades mais amplas

a) frase, palavra e letra. 
b) palavra, letra caixa alta e letra script.
c) texto, frase ou palavra, até chegar às unidades mínimas 

da língua: sílabas/fonemas ou letras.
d) apenas por meio de textos em letra script.
 
40.  A avaliação diagnóstica tem por objetivo
a) verificar em que medida os conh

ocorreram e não interferir no desenvolvimento do 
aluno. 

b) verificar o que o aluno aprendeu e não desafiá
desenvolver. 

c) fazer uma sondagem, projeção e retrospecção da 
situação de desenvolvimento do aluno, não lhe 
oferecendo elementos para verificar o que aprendeu e 
como aprendeu.  

d) fazer uma sondagem, projeção e retrospecção da 
situação de desenvolvimento do aluno, dando
elementos para verificar o que aprendeu e como 
aprendeu, fazendo as intervenções necessárias.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vygotsky (1984) atribui relevante papel ao ato de 
brincar na constituição do pensamento infantil. É 
brincando, jogando, que a criança revela seu estado 

visual, auditivo, tátil, motor, seu modo de 
aprender e entrar em uma relação cognitiva com o 
mundo de eventos, pessoas, coisas e símbolos. Nesse 
sentido é correto afirmar que 
atividades lúdicas auxiliam em parte do 
desenvolvimento infantil. 
atividades lúdicas causam cansaço às crianças, não 
auxiliando no desenvolvimento infantil. 
atividades lúdicas, como o recorte, não são recomendas 

tividades lúdicas, como a contação de histórias, 
trabalho de modelagem, recorte e colagem, proporciona 
momentos prazerosos e importantes às crianças no 
processo de alfabetização. 

No âmbito educacional, a gestão democrática tem 
sido defendida como 
dinâmica a ser efetivada nas unidades escolares, 
visando garantir processos coletivos de participação e 

participação individual que se efetiva nas unidades 
jetivo de melhorias apenas para os 

dinâmica a ser efetivada nas unidades escolares, 
visando garantir processos individuais de participação 

participação individual que se efetiva nas unidades 
escolares, com objetivo de melhorias apenas para os 

No entendimento de Carvalho (2010), existem três 
maneiras válidas para alfabetizar e formar um 
leitor, portanto o ensino deve começar pelas 
unidades mais amplas que são, respectivamente: 

 
etra caixa alta e letra script. 

texto, frase ou palavra, até chegar às unidades mínimas 
da língua: sílabas/fonemas ou letras. 
apenas por meio de textos em letra script. 

A avaliação diagnóstica tem por objetivo 
verificar em que medida os conhecimentos anteriores 
ocorreram e não interferir no desenvolvimento do 

verificar o que o aluno aprendeu e não desafiá-lo a se 

fazer uma sondagem, projeção e retrospecção da 
situação de desenvolvimento do aluno, não lhe 

lementos para verificar o que aprendeu e 

fazer uma sondagem, projeção e retrospecção da 
situação de desenvolvimento do aluno, dando-lhe 
elementos para verificar o que aprendeu e como 
aprendeu, fazendo as intervenções necessárias. 
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