PROCESSO SELETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANO DE 2019
 LEIA ATENTAMENTE AS ORIENTAÇÕES
1. Aguarde a autorização do Fiscal de Sala para iniciar a leitura das questões da prova.
2. Antes de dar início à resolução da prova, assinar o Cartão Resposta. Cartão Resposta sem assinatura e ou
preenchido a lápis, o candidato será ELIMINADO do Processo Seletivo.
3. Confira se todas as páginas deste Caderno de Questões estão devidamente impressas, e se ele se constitui de 50
(cinquenta) questões com 05 alternativas cada.
4. Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar qualquer esclarecimento sobre a resolução das questões: esta
tarefa é obrigação exclusiva do candidato.
5. Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si.
6. É proibida também a utilização de qualquer tipo de equipamentos eletrônicos ou material impresso na forma do
Edital 02/2019.
7. Não dobre, amasse ou escreva em seu Cartão Resposta, apenas confira seus dados, leia as instruções com
atenção para seu preenchimento e assine no local indicado, pois em hipótese alguma ele será substituído.
8. Entre as alternativas (a, b, c, d, e), marque apenas uma com caneta esferográfica azul ou preta, preenchendo
toda área de opção, sem ultrapassar os seus limites. Não use borracha.
9. No Cartão Resposta está indicada a forma de marcação correta e as formas de marcação incorreta. O candidato
que não realizar o preenchimento de forma correta será ELIMINADO do Processo Seletivo.
10. A prova terá a duração de 3:00 hrs (três), podendo o candidato deixar o local de prova após 1:00 hr (uma
hora) sem o Caderno de Provas.
11. O candidato só poderá sair com o Caderno de Prova depois de transcorrido 2:00 hrs (duas horas) de prova.
12. O candidato que deixar o local de prova antes de decorrido 1:00 hr (uma hora) do seu início, será ELIMINADO
do Processo Seletivo.
13. O gabarito desta prova estará disponível no site www.brbconsultoria.com.br, conforme cronograma de
atividades.
14. Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deverá seguir as orientações constantes
do Edital 02/2019, durante os prazos previstos.
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03. A conjunção coordenativa em “Meu erro, no

QUESTÕES DE 01 A 10
LÍNGUA PORTUGUESA

entanto, devia ser o caminho de uma verdade” (linha
n° 5) tem o mesmo sentido de:

01. Analise a tirinha a seguir:

a) Você faltou sem justificativa, entretanto fará a prova.
b) Você faltou sem justificativa, por isso fará a prova.
c) Você apresentou justificativa, logo fará a prova.
d) Você faltou e apresentou justificativa, logo fará a prova.
e) Já que apresentou justificativa, fará a prova.

04. Assinale aquela alternativa que NÃO está de
acordo com a norma culta.
Fonte: http://grupoadjuntoadnominal.blogspot.com/

a) A entrega da encomenda será feita em domicílio.

Na oração “o arqueologista retira uma fina camada de

b) Fazem anos que não o vejo.

sedimento” o termo “de sedimento” é:

c) A maioria dos alunos repetiu o ano.

a) Aposto.

d) Mariana namora Roberto.

b) Sujeito.

e) Os professores grevistas visam a melhores condições de

c) Adjunto adnominal.

trabalho.

d) Adjunto adverbial.
e) Predicativo do sujeito.

LEIA O TEXTO PARA RESPONDER AS QUESTÕES 5 A 7

TEXTO PARA AS QUESTÕES 02 E 03

Nasci José Renato Monteiro Lobato, em Taubaté-SP,
aos 18 de abril de 1882. Falei tarde e aos 5 anos de idade

E não me esquecer, ao começar o trabalho de me preparar

ouvi, pela primeira vez, um célebre ditado... Concordei. Aos

para errar. Não esquecer que o erro muitas vezes se havia

9 anos resolvi mudar meu nome para José Bento Monteiro

tornado o meu caminho. Todas as vezes em que não dava

Lobato desejando usar uma bengala de meu pai, gravada

certo o que eu pensava ou sentia – é que se fazia enfim uma

com as iniciais J.B.M.L. Fui Juca, com as minhas irmãs Judite

brecha, e, se antes eu tivesse tido coragem, já teria entrado

e Esther, fazendo bichos de chuchu com palitos nas pernas.

por ela. Mas eu sempre tivera medo do delírio e erro. Meu

Por isso, cada um de meus personagens; Pedrinho,

erro, no entanto, devia ser o caminho de uma verdade, pois

Narizinho, Emília e Visconde representam um pouco do que

quando erro é que saio do que entendo. Se a "verdade"
fosse aquilo que posso entender, terminaria sendo apenas
uma verdade pequena, do meu caminho.

fui e um pouco do que não pude ser.
Aos 14 anos escrevi, para o jornal "O Guarani", minha
primeira crônica. Sempre amei a leitura. Li Carlos Magno e os

Clarice Lispector

12 pares de França, o Robinson Crusoé e todo o Júlio Verne.

Fonte: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/colet_m1.pdf

Formei-me em Direito em 1904, pela Universidade de São

02. A colocação do pronome oblíquo em “E não me

Paulo. Queria ter cursado Belas Artes ou até Engenharia,

esquecer” (linha 1) ocorre pela mesma regra em:

mas meu avô, Visconde de Tremembé, amigo de Dom Pedro

a) Ninguém me socorrerá?

II, queria ter na família um bacharel em Ciências Jurídicas e

b) Nunca me deram folga no final de semana.

Sociais.

c) Minha mãe me ajudou nas despesas.

Em maio de 1907 fui nomeado promotor em Areias -

d) Uma professora que me marcou para sempre.

SP, casando-me no ano seguinte com Maria Purezada

e) Ouviram-me sussurrar?

Natividade, com quem tive o Edgar, o Guilherme, a Marta e a
Rute. Vivi no interior, nas pequenas cidades, sempre
escrevendo para jornais e revistas.
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Em 1911 morreu o meu avô, Visconde de Tremembé,

personagens de um lugar para outro, vencendo o "ESPAÇO".

e dele herdei a fazenda Buquira, passando de promotor a

O "FAZ-DE-CONTA", pó número 2, venceria a barreira do

fazendeiro. Na fazenda escrevi o Jeca Tatu, símbolo nacional.

"TEMPO", suprindo as impossibilidades de acontecimentos.

Comprei a "Revista do Brasil" e comecei, então, a editar

Finalmente pensei no "SUPER-PÓ", inventado pelo Visconde

meus livros para adultos. "Urupês" iniciou afila em 1918.

de Sabugosa, em o Minotauro, que transportaria, num

Surgia a primeira editora nacional "Monteiro Lobato & Cia",

átomo, para qualquer lugar indeterminado, desde que

neste mesmo ano.

desejado. Como disse a Emília: "é um absurdo terminar a

Antes de mim, os livros do Brasil eram impressos em

vida assim, analfabeto!".

Portugal. Quiseram me levar para a Academia Brasileira de

Eu poderia ter escrito muito mais, perdi muito tempo

Letras. Recusei. Não quis transigir com a praxe de lá

escrevendo para gente grande. Precisava ter aprendido

implorar votos.

mais... Hoje aos 4 de julho de 1948, vítima de um colapso,

Tive muitos convites para cargos oficiais de grande

na cidade de São Paulo parto para outra dimensão. Mas o

importância. Recusei a todos. Getúlio Vargas (presidente do

que tinha de essencial, meu espírito jovem, minha coragem,

Brasil na ocasião) convocou-me para ser o Ministro da

está vivo no coração de cada criança. Viverá para sempre,

Propaganda. Respondi que a melhor propaganda para o

enquanto estiver presente a palavra inconfundível de

Brasil,

"Emília".

no

exterior,

era

a

"Liberdade

do

Povo",

a

constitucionalização do país.
Minha fama de propagandista decorria da minha

Fonte: http://www.cocfranca.com.br/biografia.htm

05. A regência verbal que se aplica em “Recusei a

absoluta convicção pessoal. O caso do petróleo, por

todos” (linha 22) é a mesma que se aplica em:

exemplo, e do ferro. Éramos ricos em energia hidráulica e

a) “Vivi no interior” (linha 15)

minérios e não somente café e açúcar. Durante 10 anos,

b) “Falei tarde” (linha 1)

gritei essas verdades. Fui sabotado e incompreendido.

c) “Aos 9 anos resolvi mudar meu nome para José Bento

Dediquei-me à Literatura Infantil já em 1921. E, retomei a

Monteiro Lobato...” (linhas 2/3)

ela, anos depois, desgostoso dos adultos.

d) “Sempre amei a leitura.” (linha 8)

Com "Narizinho Arrebitado", lancei o "Sítio do Picapau

e) “Como ir à Grécia?” (linha 41)

Amarelo". O sítio é um reino de liberdade e encantamento.
Muitos já o classificaram de República. Eu mesmo, por

06. A figura de linguagem que se encontra em “Li

intermédio de um personagem, o Rei Carol, da Romênia, no

Carlos Magno e os 12 pares de França” (linha 9) é:

livro A Reforma da Natureza, disse ser o Sítio uma República.

a) Metáfora.

Não; República não é, e sim um reino. Um reino cuja rainha

b) Metonímia.

é a D. Benta. Uma rainha democrática, que reina pouco.

c) Onomatopeia.

Uma rainha que permite liberdade absoluta aos seus súditos.

d) Antítese.

Súditos que também governam. Um deles, Emília, é

e) Anacoluto.

voluntariosa, teimosa, renitente e não renuncia os seus
desejos e projetos. Narizinho e Pedrinho são as crianças de

07. Pode-se dizer que o texto acima é:

ontem, de hoje e amanhã, abertas a tudo, querendo ser

a) Uma crônica, pois tem como base fatos que acontecem

felizes, confrontando suas experiências com o que os mais

no cotidiano. É um texto de curto de linguagem simples e

velhos dizem, mas sempre acreditando no futuro.

possui caráter critico/humorístico que leva o leitor a refletir

Mas, eu precisava de instrumentos idôneos para que

sobre sua vida.

o trânsito do mundo real para o fantástico fosse possível,

b) Um texto dissertativo-argumentativo, já que expõe a

pois, como ir à Grécia? Como ir à Lua? Como alcançar os

visão do autor sobre determinado assunto por meio de

anéis de Saturno? Bem, a lógica das coisas impunha a

argumentação.

existência desse instrumento. Primeiro surgiu o "O Pó de

c) Uma autobiografia, pois é uma narrativa de caráter

Pirlimpimpim" que transportaria para todo e sempre, os

pessoal, em que o próprio autor se insere como narrador
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personagem contado acontecimentos (reais ou ficcionais) da

10. Sobre variação linguística, assinale a alternativa

sua vida.

INCORRETA:

d) Uma biografia, em que são narrados fatos da vida de
uma pessoa por um narrador em terceira pessoa, que não
participa das ações.
e) Um artigo de opinião, pois o autor retrata o tema do seu
ponto de vista.

08. Está INCORRETO o uso da crase em:
a) Eu vou à praia.
b) Estamos dispostos à ajudar.
c) A reunião será às 18 horas.
d) Chegarei àquela convenção atrasada.
e) O patrão deu férias às funcionárias.

Fonte: https://desciclopedia.org/wiki/Zeca_Bento

a) A forma de falar do personagem Chico Bento é um
exemplo de variação diatópica e diastrática, pois ele fala de
acordo com a região em que vive (interior) e os usos de

09. De acordo com o que se entende por variação
linguística/ preconceito linguístico, responda:

jargões e gírias que também são típicos de sua região e
grupo social.
b) A língua é dinâmica, por isso muda também de acordo
com o tempo. A essa variação dá-se o nome de histórica, as
palavras perdem ou ganham fonemas, mudam os sentidos,
ou seja, transformam-se de acordo às mudanças da
sociedade. Um exemplo disso é a expressão “vossa mercê”
que

se

transformou sucessivamente

em

“vossemecê”,

“vosmecê”, “vancê”, até chegar na que utilizamos hoje:
você.
c) Um exemplo de variação diatópica são as palavras
“macaxeira”, “mandioca” e “aipim”, em que o mesmo
produto muda de denominação a depender da região.
Fonte: https://profekarina.wordpress.com/2012/11/11/tirinhaspara-se-divertir-com-a-lingua-portuguesa/

a) Não houve falha na comunicação, visto que os dois
personagens estavam se referindo a mesma coisa.
b) As pessoas com baixa escolarização têm mais dificuldade
para se comunicar do que as pessoas que têm bom acesso
aos estudos.
c) O personagem do primeiro quadrinho pergunta ao seu
colega se ele está assistindo a um filme.

d) Pode-se dizer que há um padrão na fala, como ocorre
com o primo do Chico Bento, como ele veio da cidade utiliza
uma linguagem livre de variações, sotaques, gírias ou
jargões, ao contrário do Chico Bento, devido à sua baixa
escolarização.
e) A língua é mutável e não estática. Varia, portanto, de
acordo com a situações em que o falante é exposto sejam
elas: regionais, sociais, temporais.

d) Na tirinha houve falha na comunicação prejudicando
QUESTÕES DE 11 A 20
RACIOCÍNIO LÓGICO

assim o entendimento entre os personagens.
e) Pode-se dizer que os personagens falam dessa forma por
conta da variação diafásica, que é aquela que se dá pelo
contexto comunicativo em que o interlocutor está inserido.

11. Augusto gasta
sua filha e

do seu salário com estudos da

com os estudos do seu filho. Sabendo

que augusto ganha 2400 reais, quanto ele gasta com
os estudos dos filhos?
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a) 500 reais

c)

b) 400 reais

d)

c) 300 reais

e) Nenhuma das alternativas.

.

d) 200 reais
e) 100 reais

17. Uma

empresa

fornece

almoço

para

190

funcionários. O preço que essa empresa paga para
12. Encontre a fração geratriz da dizima periódica

fornecer essa refeição durante 240 dias é R$

0,454545...

10.000,00.

a)

fornecer o mesmo almoço para 300 funcionários

Quanto

essa

empresa

gastará

para

durante 200 dias?

b)

a) R$ 15.789,47

c)

b) R$ 18.947,36

d)

c)

e) Nenhuma das alternativas

d) R$ 20.357,36

R$ 18.555,23

e) R$ 31.456,12
13. Qual

o

{

(

[

valor

da

expressão

numérica
18. A medida de

)]} ?

a) 10 litros

a) 1

b) 100 litros

b) 2

c) 1000 litros

c) 3

d) 10000 litros

d) 4

e) 100000 litros

e) Nenhuma das alternativas

14. Encontre a raiz da equação –

,

considerando
a) As raízes são
b) As raízes são

equivale:

e
e

gasolina. Quantos litros de gasolina serão necessários
para percorrer 210 kms?

.

a) 18 litros

.

b) 17, 5 litros

c) Não possui raízes reais.
d) As duas raízes reais são iguais.
e) Nenhuma das alternativas.

15. Qual a medida do menor ângulo formado pelos
ponteiros de um relógio quando ele marca 12 horas e
30 minutos?

c) 17 litros
d) 16,5 litros
e) 16 litros

20. Assinale a opção que completa a sequência:
a) 64

a) 165°

b) 68

b) 160°

c) 84

c) 155°

d) 88

d) 150°
e) Nenhuma das alternativas

16. Qual a metade de

19. Um carro percorre 180 km com 15 litros de

e) 100

.

a)

QUESTÕES DE 21 A 30
CONHECIMENTOS GERAIS

b)
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21. Com

relação

independência

da

ao

dia

Bahia,

que

se

assinale

comemora
a

a

além da divulgação de uma grande massa de

alternativa

documentos secretos do exército dos Estados Unidos,

correta:

reportando a morte de milhares de civis na guerra do

a) 02 de julho.

Afeganistão por militares norte-americanos.

b) 07 de setembro.

Assinale a alternativa que identifica o site e o seu

c) 13 de junho.

fundador, respectivamente:

d) 15 de novembro.

a) Wikipédia, Steve Jobs.

e) 22 de janeiro.

b) Microsoft, Bill Gates.
c) WikiLeaks, Julian Assange.

22. Depois da queda de um Boeing da empresa Lion

d) Wikipédia, Julian Assange.

Air, que matou 189 passageiros e tripulantes, seguido

e) Wikimedia, Julian Assange.

de outra queda do mesmo modelo de Boeing, esse
pertencente a empresa Ethiopian Airlines que matou

25. O atentado causado por dois atiradores na Escola

as 157 pessoas a bordo, esse modelo foi impedido de

Estadual Raul Brasil, no ano de 2019, deixou dez

ser comercializado e deixado de lado no mundo

mortos e vários feridos, marcando o país como um

inteiro. Assinale a alternativa correta sobre o modelo

dos piores atentados já registrados.

do Boeing:

Assinale a alternativa que corresponde a cidade e

a) Boeing 737 MAX

estado onde aconteceu esse atentado:

b) Boeing 757 MAX

a) Suzano, São Paulo.

c) Boeing 777 MAX

b) Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.

d) Boeing 787 MAX

c) Campinas, São Paulo.

e) Boeing 767 MAX

d) Suzano, Rio de Janeiro.
e) Vila Velha, Espirito Santo.

23. Esse

país

sofre

com

uma

profunda

crise

econômica que começou quando a parte sul se

26. Outro atentado a tiros que comoveu o mundo,

separou após um referendo em 2011, levando consigo

aconteceu

a riqueza do petróleo. Em janeiro, a inflação no país

australiano Brenton Tarrant transmitiu toda o ataque

já havia atingido níveis próximos a 70%. Após a

ao vivo por meio do Facebook.

queda de Omar al-Bashir, presidente que ocupou o

Assinale a alternativa em que está explicitada

poder durante 30 anos, as mobilizações nesse país

corretamente o país onde aconteceu este atentado:

continuam.

a) Austrália.

Levando em consideração o pequeno trecho e seus

b) Estados Unidos.

conhecimentos

c) Nova Zelândia.

sobre

atualidades,

assinale

a

alternativa que identifica esse país:

d) Brasil.

a) Palestina.

e) Israel.

em

duas

mesquitas,

onde

atirador

b) Grécia.
c) Sudão.

27. O Presidente da Rússia e o líder da Coreia do

d) Síria.

Norte em 2019, estão representados respectivamente

e) Afeganistão.

na alternativa:
a) Vladimir Putin e King Jon Il.

24. As

atividades

desse

site

tiveram

enorme

b) Valdemar Puten e Kim Jong-um.

repercussão mundial após a postagens de fontes

c) Donald Trump e Vladimir Putin.

anônimas,

d) Vladimir Putin e Kim Jong-um.

documentos,

fotos

e

informações

confidenciais, vazadas de governos ou empresas,

e) Donald Trump e Kim Jong-il.
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e) Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, somente para
28. Assinale

a

única

alternativa

composta

por

estudantes de baixa renda.

cidades baianas que fazer divisa com o município de
Buritirama:

32. No Artigo 29 da Lei de Diretrizes e Bases

a) Xique-Xique, Campo Alegre de Lourdes e Barra.

9394/96, relata que a Educação Infantil:

b) Barra, Mansidão e Xique-Xique.

a) Primeira etapa da educação básica tem como objetivo o

c) Pilão Arcado, Barra e Santa Rita de Cassia.

desenvolvimento integral da criança de até 6 (seis) anos, em

d) Barra, Mansidão e Pilão Arcado.

seus aspectos psicológico, intelectual e social, tendo como

e) Xique-Xique, Santa Rita de Cassia e Campo Alegre de

base a ação da família e da comunidade.

Lourdes.

b) Primeira etapa da educação básica, tem como finalidade
o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos,

29. Assinale a alternativa em que está corretamente

em seus aspectos intelectual e social, compreendendo

identificada a região no Estado da Bahia em que está

ação da família e da comunidade.

localizado o município de Buritirama:

c) Primeira etapa da educação básica (não obrigatória), tem

a) Região Norte.

como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até

b) Região Oeste.

4 (quatro) anos, em seus aspectos físico, psicológico,

c) Região Sul.

intelectual, complementando a ação da família e da

d) Região Nordeste.

comunidade.

e) Região Sudeste.

d) Primeira

etapa

da

educação

básica,

objetiva

a

o

desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos,
30. Assinale a alternativa correta com relação à data

em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social.

de fundação do município de Buritirama:

e) Primeira etapa da educação básica, tem como finalidade

a) 07 de maio de 1992.

o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos,

b) 14 de junho de 1883.

em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social,

c) 09 de maio de 1985.

complementando a ação da família e da comunidade.

d) 12 de outubro de 1983.
e) 14 de dezembro de 1916.

33. A Lei de Diretrizes e Bases – LDB 9.394/96,
Artigo 34: A jornada escolar no ensino fundamental
incluirá pelo menos quatro horas de trabalho efetivo

QUESTÕES DE 31 A 50
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS

em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o
período de permanência na escola. E em seus

31. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA), no Artigo 54 diz que é dever do Estado
assegurar a criança e ao adolescente:

parágrafos (§) relata que:
I. § 1º São ressalvados os casos do ensino noturno e das
formas alternativas de organização autorizadas nesta Lei.

a) Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, para os

II. §

2º

O

ensino

fundamental

será

ministrado

tiveram acesso na idade própria.

progressivamente em tempo integral, a critério dos

b) Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para

sistemas de ensino.

os que a ele não tiveram acesso na idade própria.

III. § 3º O ensino fundamental não será em nenhum

c) Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, desde que

obstante ministrado em tempo integral, a este tipo de

tenha

ensino pertence somente à educação infantil.

estudado

ao

menos

1

(um)

ano

do

ensino

fundamental.

IV. § 1º São ressalvados os casos do ensino noturno e das

d) Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive aos

demais formas controvérsias de organização autorizadas

que não tiveram acesso.

nesta Lei.
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V. § 2º O ensino fundamental será ministrado em tempo
integral, de acordo com os sistemas de ensino.

Marque as afirmações corretas:
a) Apenas a I está correta.

A(s) alternativa(s) correta(s) são:

b) I e II estão corretas.

a) I e II.

c) I e IV estão corretas.

b) I e III.

d) Apenas a III está correta.

c) Apenas III.

e) III e IV estão corretas.

d) IV e V.
e) III e IV.

36. Sobre o projeto político pedagógico é correto
afirmar que:

34. O Artigo 58, da Lei de Diretrizes e bases

a) Sua sistematização é definitiva, porém não deixa de

9.394/96, sobre Educação Especial observa que:

exigir um planejamento participativo, que se aperfeiçoa

a) Entende-se por educação especial, para os efeitos desta

constantemente durante a caminhada.

Lei,

b) Sua sistematização pode ser definitiva, o que exige uma

a

modalidade

de

educação

preferencialmente

na

educandos

deficiência,

com

rede

regular

escolar
de

oferecida

ensino,

transtornos

globais

para
do

interação maior entre a comunidade e a escola.
c) Sua sistematização é definitiva, podendo ou não ter a

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.

comunidade como um componente dos que planejam

b) Entende-se por educação especial, para os efeitos desta

juntamente com a escola.

Lei,

d) Sua sistematização nunca é definitiva, o que exige um

a

modalidade

de

educação

impreterivelmente

na

educandos

deficiência,

com

rede

regular

escolar
de

oferecida

ensino,

transtornos

globais

para
do

planejamento

organizado

somente

pela

coordenação

pedagógica, que se aperfeiçoa constantemente durante a

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.

caminhada.

c) Entende-se por educação especial, para os efeitos desta

e) Sua sistematização nunca é definitiva, o que exige um

Lei, a modalidade de educação escolar oferecida somente na

planejamento

rede regular de ensino, para educandos com deficiência,

constantemente durante a caminhada.

participativo,

que

se

aperfeiçoa

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades
ou superdotação.

37. Leia as afirmativas a seguir:

d) Entende-se por educação especial, para os efeitos desta

I. É vedado às instituições educativas promover a

Lei, a modalidade de educação escolar oferecida somente na

educação ambiental de maneira integrada aos programas

rede regular de ensino, para educandos com deficiência,

educacionais que desenvolvem.

transtornos globais do desenvolvimento.

II. O projeto político-pedagógico pressupõe a valorização

e) Entende-se por educação especial, para os efeitos desta

dos profissionais da educação em termos de formação

Lei,

continuada.

a

modalidade

preferencialmente
educandos

com

na

de
rede

educação
regular

deficiência,

escolar
de

altas

oferecida

ensino,

habilidades

para

III. O comprometimento ativo do professor no processo

ou

educativo contribui para uma educação adequada às

superdotação.

necessidades dos alunos.
As alternativas corretas são:

35. Leia as afirmativas a seguir:
I. Para

Piaget,

a

adaptação

a) Apenas a I
é

o

equilíbrio

entre

b) Apenas I e II

assimilação e acomodação, e acarreta uma mudança no

c) Apenas II

indivíduo.

d) Apenas II e III

II. Piaget é situado no movimento escolanovista.

e) I, II e III estão corretas.

III. Para Piaget, a interação é o equilíbrio entre assimilação
e acomodação, e acarreta mudança no indivíduo.
IV. Piaget é situado no período pós escolanovista.
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38. Para ocorrer a aprendizagem, a interação social

I. No ambiente escolar, o ensino visa a estimular, dirigir,

deve ocorrer dentro de uma Zona denominada por

incentivar, impulsionar o processo de aprendizagem dos

Vygotsky:

alunos.

a) Zona de Desenvolvimento real.

II. O livro didático é um instrumento de informações a

b) Zona de Desenvolvimento exponencial.

serviço do professor e dos estudantes.

c) Zona de Desenvolvimento proximal.

III. A formação continuada não é uma opção relevante

d) Zona de Desenvolvimento parental.

para o professor.

e) Zona de Desenvolvimento potencial.

Marque a alternativa VERDADEIRA:
a) Apenas alternativa I é verdadeira.

39. O Artigo 32 da Lei de diretrizes e bases – LDB

b) Apenas alternativa II é verdadeira.

9.394/96, é destinado ao ensino fundamental. No

c) As três alternativas são verdadeiras.

quinto parágrafo desse artigo, relata que:

d) As três alternativas são falsas.

a) O

currículo

do

ensino

fundamental

incluirá,

e) Apenas as alternativas I e II são verdadeiras.

facultativamente, conteúdo que trate dos direitos das
crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei

41. No Artigo 61 da Lei de Diretrizes e Bases

no 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto da

9.394/96, é destinado aos profissionais da educação.

Criança

Nesse mesmo Artigo, em um parágrafo único entende

e

do Adolescente,

observada a

produção e

distribuição de material didático adequado.
b) O

currículo

do

ensino

– se que: „‟A formação dos profissionais da educação,

fundamental

incluirá,

de modo a atender às especificidades do exercício de

obrigatoriamente, conteúdo que trate dos direitos das

suas

crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei

diferentes etapas e modalidades da educação básica,

no 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto da

terá como fundamentos: „‟

Criança

a) I – a presença de sólida formação básica, que propicie o

e

do Adolescente,

observada a

produção e

distribuição de material didático adequado.
c) O

currículo

ensino

bem

como

aos

objetivos

das

conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de suas
incluirá,

competências de trabalho; II – a associação entre teorias e

progressivamente, conteúdo que trate dos direitos das

práticas, mediante estágios supervisionados e capacitação

crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei

em serviço; III – o aproveitamento da formação e

no 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto da

experiências anteriores, em instituições de ensino e em

Criança

outras atividades.

e

do

atividades,

do Adolescente,

fundamental

observada a

produção e

distribuição de material didático adequado.
d) O

incluirá,

conhecimento dos fundamentos de suas competências de

obrigatoriamente, conteúdo que trate dos direitos das

trabalho; II – a associação entre teorias e práticas, mediante

crianças, e terá como diretriz a Lei no 9.069, de 13 de julho

estágios supervisionados e capacitação em serviço; III – o

de 1997, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente,

aproveitamento da formação e experiências anteriores, em

observada a produção e distribuição de material didático

instituições de ensino e em outras atividades.

adequado.

c) I – a presença de formação básica, que propicie o

e) O

currículo

currículo

do

do

ensino

b) I – a presença de formação básica, que propicie o

ensino

fundamental

fundamental

incluirá,

conhecimento dos fundamentos de suas competências de

progressivamente, conteúdo que trate dos direitos das

trabalho.

crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei

d) II – a associação entre teorias, mediante estágios

no 9.069, de 13 de julho de 1997, que institui o Estatuto da

supervisionados e capacitação em serviço.

Criança

e) III – o aproveitamento da formação e experiências

e

do Adolescente,

observada a

produção e

distribuição de material didático adequado.

anteriores, em instituições de ensino e em outras atividades.

40. Leia as afirmativas a seguir:

42. Leia as afirmativas a seguir:
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I. Para Jean Piaget, o conhecimento não radica apenas na
experiência

(empirismo)

nem

no

pensamento

Educação Escola Indígena, Educação Escolar Quilombola,
Educação à distância.

(racionalismo), mas na sua interação.
II. É assegurado à criança e ao adolescente o direito de
organização e participação em entidades estudantis.
III. A elaboração dos objetivos educacionais pressupõe, da

45. Os pilares da Educação são:
a) Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver
com os outros e aprender a ser.

parte do professor, uma avaliação crítica das referências

b) Aprender a compreender, aprender a pertencer, aprender

que utiliza.

a ser.

Marque as alternativas CORRETAS:

c) Aprender a conviver, aprender a fazer, aprender a

a) Somente a alternativa I é falsa.

pertencer.

b) Somente a alternativa II é verdadeira.

d) Aprender a sentir, aprender a contribuir, aprender a

c) Somente a alternativa III é falsa.

conhecer.

d) As alternativas I, II, III são verdadeiras.

e) Aprender a incluir, aprender a viver, aprender a sentir.

e) As alternativas I, II, III são falsas.
46. De acordo com a Lei nº 9.394/96 - LDB, são
43. Marque Verdadeiro (V) ou Falso (F).

algumas das incumbências dos Municípios:

( ) Segundo Vygotsky, o desenvolvimento cognitivo do
aluno se dá por meio da interação social, ou seja, de sua
interação com outros indivíduos e com o meio.

I. Baixar normas complementares para o seu sistema de
ensino.
II. Autorizar,

( ) A aprendizagem é uma experiência social, a qual é
mediada pela interação entre a linguagem e a ação,
segundo Vygotsky.

credenciar

e

supervisionar

os

estabelecimentos do seu sistema de ensino.
III. Oferecer a Educação Infantil em creches e pré-escolas
e, com prioridade, o Ensino Fundamental.

( ) A aprendizagem é uma experiência social, mediada

Assinale a alternativa correta:

pela utilização de instrumentos e signos, de acordo com

a) Somente as alternativas I e II.

os conceitos utilizados pelo teórico citado a cima.

b) Somente as alternativas II e III.

Marque a alternativa CORRETA:

c) Somente as alternativas I e III.

a) V – F – V.

d) Todas as alternativas.

b) F – V – F.

e) Somente a alternativa III.

c) V – V – V.
d) F – F – F.

47. De acordo com a Lei nº 9.394/96 – LDB, o poder

e) V – F – F.

público, na esfera de sua competência federativa,
deverá:

44. De

acordo

com

a

Legislação

Educacional

I. Recensear anualmente as crianças e adolescentes em

Brasileira, as modalidades de ensino são:

idade escolar, bem como os jovens e adultos que não

a) Educação de Jovens e Adultos, Educação Rural e

concluíram a educação básica;

Educação à distância.
b) Educação

Especial,

II. Fazer-lhes a chamada pública;
Educação

Tecnicista,

Educação

Indígena.

III. Zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à
escola.

c) Educação Escolar Quilombola, Educação do Campo,

Assinale a alternativa CORRETA:

Educação à distância.

a) Somente as alternativas I e III.

d) Educação Especial, Educação Rural, Educação Tecnicista.

b) Somente as alternativas I e II.

e) Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial,

c) Somente as alternativas II e III.

Educação profissional e Tecnológica, Educação do Campo,

d) Somente a alternativa III.
e) Todas as alternativas.
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b) A União em suma organizará os respectivos sistemas de
48. De acordo com o Estatuto da Criança e do

ensino

Adolescente – ECA, é dever do Estado assegurar a

c) Os Estados, Distrito Federal organizarão, os respectivos

criança e ao adolescente:

sistemas de ensino.

a) III

-

atendimento

educacional

especializado

aos

d) A União e os Municípios organizarão, em regime de

portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular

colaboração, os respectivos sistemas de ensino.

de ensino.

e) A União e os Estados organizarão, em regime de

b) III

-

atendimento

educacional

especializado

aos

colaboração os respectivos sistemas de ensino.

portadores de deficiência, preferencialmente na especializada
de ensino.
c) III

-

RASCUNHO
atendimento

portadores

de

educacional

deficiência,

especializado

preferencialmente

na

aos
rede

particular de ensino
d) III

-

atendimento

educacional

especializado

aos

portadores de deficiência, preferencialmente na rede pública
de ensino
e) III

-

atendimento

educacional

especializado

aos

portadores de deficiência, obrigatoriamente na rede regular
de ensino.

49. Assinale V para verdadeiro e, F para falso. De
acordo com Estatuto da Criança e do Adolescente –
ECA:
(

) § 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é

direito público subjetivo.
( ) § 2º O não oferecimento do ensino obrigatório pelo
poder

público

ou

sua

oferta

irregular

importa

responsabilidade da autoridade competente.
(

) § 3º Compete ao poder público recensear os

educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada
e zelar, junto aos pais ou responsável, pela freqüência à
escola.
Marque a alternativa CORRETA:
a) V – V – F.
b) F – V – F.
c) V – F – V.
d) V – V – V.
e) F – F – F.

50. Ainda de acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente, a organização da Educação Nacional:
a) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
organizarão, em regime de colaboração, os respectivos
sistemas de ensino.
Professor de Fundamental I - Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de Buritirama-BA

Página 11

Educação gera conhecimento. Conhecimento gera sabedoria. E só um povo sábio pode mudar o seu destino.
Samuel Lima.

