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PORTUGUÊS

03.

01. Com relação ao texto abaixo:

Com relação ao texto acima, quanto ao aspecto verbal,

A) a expressão “É LEGAL” tem sentido unívoco, remetendo para seu referente abstrato, através de sua
imagem conceitual.
B) o verbo, no imperativo, indica ordem, do ponto de
vista semântico.
C) a expressão “É LEGAL” remete, iconicamente, para
o signo visual abaixo do enunciado verbal.
D) o fundo sobre o qual está montado a imagem e o texto verbal descaracteriza o texto como um todo, por
nada acrescentar à mensagem veiculada.
E) a expressão “É LEGAL” tem sentido exclusivamente
conotativo, devido a seu significado abstrato.
02.

A) a palavra “Receita” apresenta aspecto ambíguo, invalidando, portanto, a função comunicativa do texto.
B) ocorre um erro de concordância, pois as expressões
“Mais eficiência” e “Menos burocracia” juntas exigem concordância no plural e deveriam finalizar
com “Estas são as receitas certas para o Brasil”.
C) há uma insinuação de que no Brasil, agora serão menos impostos e mais lucros para as empresas.
D) há uma inadequação no emprego da pontuação, pois
entre frases nominais não se deve usar ponto ( . ) e,
sim, vírgula ( , ).
E) há o pressuposto de que, ambas as receitas, já havia,
antes, eficiência e burocracia e os veiculadores da
pressuposição são as palavras “Mais” e “Menos”.
04. Ainda sobre o texto da questão anterior podemos dizer
que:
A) Há um jogo de oposições entre as palavras “Mais” e
“Menos” que contradizem a mensagem do texto.
B) No primeiro registro da palavra “Receita” ocorre
uma ambiguidade, podendo está relacionada a fórmulas de preparar iguarias.
C) Existe uma redundância na palavra “Receita” que
prejudica a compreensão do texto.
D) Trata-se de um texto verbal, escrito, com sentido,
porém agramatical, devido à ausência de conectivos
que estabeleçam a coesão textual.
E) Trata-se de um texto de mídia que registra inadequadamente o uso da duplicidade de sentido em caráter
displicente.
05. Leia a charge abaixo e responda:

Este é um enunciado que se lê, com frequência, em espaços
midiáticos. Assinale a alternativa correta.
A) Não se constitui como texto, pois o jogo arbitrário de
cálculos e palavras o transforma num código sem
acesso interpretativo.
B) Ele não se constitui como texto, pois nada significa:
há operações matemáticas ao lado de expressões da
língua portuguesa sem qualquer relação.
C) Constitui-se como um texto não-verbal, escrito, com
signos aritméticos, mas sem qualquer aceitação, devido à ambiguidade de sentido.
D) Trata-se de um texto verbal coerente, que se manifesta através de expressões típicas da aritmética e palavras, as quais, na escrita, provocam estranheza,
mas, lidos, cumprem sua função comunicativa.
E) Trata-se de um texto verbal, escrito, com sentido,
porém agramatical, pois usa veiculadores de aritmética para estabelecer coesão e coerência.
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A linguagem do texto, apesar de própria ao caráter humorístico, permite a compreensão do que se diz, para quem e por
que se diz devido ao contexto linguístico. No trecho “VENHA CONHECER O NOVO BUMBA MEU BOI CAR!” é
possível concluir que a predominância da função comunicativa corresponde a:
A)
B)
C)
D)
E)

Função Referencial
Função Emotiva
Função Metalinguística
Função Fática
Função Conativa
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06. Ocorre Função Expressiva quando:
A)
B)
C)
D)
E)

o emissor é posto em destaque;
a própria mensagem é posta em destaque;
o referente é posto em destaque;
o receptor é posto em destaque;
o código é posto em destaque.

07. Aponte a alternativa que contenha a mesma figura de
pensamento existente no período seguinte.
“Acenando para a fonte, o riacho despediu-se triste e partiu
para a longa viagem de volta”.
A) O médico visualizou, por alguns segundos, a cara
magra do doente, antes que a que envolvesse o último suspiro.
B) Contemplando aquela terna fisionomia, afastou-se
com um sorriso pálido e irônico.
C) Só o silêncio tem sido meu companheiro neste período amargo de intensa solidão.
D) A mesquinhez de tua atitude é poço profundo, cavado no íntimo de teu espírito.
E) Os arbustos dançavam abraçados com os pinheiros a
suave valsa do crepúsculo.
08. No verso: “Uma palavra branca e fria”, encontramos a
figura denominada:
A)
B)
C)
D)
E)

hipérbole
antítese
sinestesia
eufemismo
onomatopeia

09. Há oração subordinada substantiva subjetiva em:
A)
B)
C)
D)
E)

Sei que ela faltou.
O melhor é que ela faltou.
Sou quem sou na vida.
Se ele confessou não sei.
Parece que ela gostou.

12. É sabido que o Brasil vem se tornando cada vez mais um
país de economia forte, principalmente, devido ao seu PIB
(Produto Interno Bruto) superar ao de muitos países. Neste
contexto, o Brasil está a frente de todos os países citados
abaixo, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

Reino Unido
Rússia
Canadá
Itália
França

13. Considere o fragmento musical abaixo e marque a alternativa que apresenta o autor deste ícone da cultura popular
brasileira.
Brasil, meu Brasil Brasileiro,
Meu mulato inzoneiro,
Vou cantar-te nos meus versos:
O Brasil, samba que dá
Bamboleio, que faz gingar;
O Brasil do meu amor,
Terra de Nosso Senhor.
Brasil!... Brasil!... Pra mim!... Pra mim!...
A)
B)
C)
D)
E)

Cauby Peixoto
João Gilberto
Ary Barroso
Caetano Veloso
Tom Jobim

14. Conforme estudos sobre a cultura brasileira, todos os
poetas abaixo são brasileiros, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

Augusto dos Anjos
Fernando Pessoa
Carlos Drummond de Andrade
Ferreira Gullar
Manuel Bandeira

15. Considere a imagem abaixo e marque o(a) autor(a) desta
importante obra artística brasileira.

10. Quanto à regência verbal, a forma correta é:
A)
B)
C)
D)
E)

Prefiro mais doce do que chocolate.
Prefiro antes doce do que chocolate.
Não prefiro mais doce do que chocolate.
Prefiro doce a chocolate.
Prefiro doce à chocolate.

CONHECIMENTOS GERAIS
11. Pelo Calendário Eleitoral, este ano haverá eleições para
cargos eletivos, conforme reza a legislação do país. Dentre os
cargos citados abaixo, assinale o único que será disputado nas
eleições de outubro deste ano:
A)
B)
C)
D)
E)

Presidente da República
Senador
Deputado Estadual
Vice-Prefeito
Governador
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A)
B)
C)
D)
E)

Carybé
Candido Portinari
Di Cavalcanti
Anita Malfatti
Tarsila do Amaral

16. Sobre a Copa do mundo no Brasil, todas as capitais citadas abaixo serão sedes do evento, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

Cuiabá
Recife
Belém
São Paulo
Brasília
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17. Entre os eventos relacionados a projetos e programas do
Governo Federal relativos à Educação, assinale o que corresponde à avaliação do rendimento dos alunos dos cursos de
graduação, ingressantes e concluintes, em relação aos conteúdos programáticos dos cursos em que estão matriculados.
A)
B)
C)
D)
E)

Enade
Fies
Saeb
Sisu
Enem

18. O Brasil é constituído de um universo de religiões que
tem mostrado, o quanto o país é democraticamente estabelecido para estas vertentes espirituais. Assinale, entre os grupos
citados abaixo, o que dimensiona menor proporção de adeptos.
A)
B)
C)
D)
E)

Catolicismo
Protestantismo
Sem religião
Espiritismo
Religiões Afro-Brasileiras

19. O gentílico que se dá ao cidadão que nasce em Rio Negrinho corresponde a:
A)
B)
C)
D)
E)

Rio-Negriense
Rio-Negrinhense
Rio-Negriniense
Rio-Negrense
Rio-Negrienense

20. Todos os municípios citados abaixo, fazem divisa com
Rio Negrinho, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

Mafra
São Bento do Sul
Corupá
Campo Alegre
Doutor Pedrinho

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
21. Segundo o Art. 3º da Constituição Federal, constituem
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil,
todas as alternativas abaixo, EXCETO:
A) promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas
de discriminação.
B) erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as
desigualdades sociais e regionais;
C) construir uma sociedade livre, justa e solidária;
D) garantir o desenvolvimento nacional;
E) garantir o bipartidarismo democrático para a promoção de cargos eletivos nas três esferas do governo.
22. No Brasil, pela Constituição Federal, não haverá penas
em nenhuma das situações abaixo, EXCETO:
A) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos
termos do art. 84, XIX;
B) de caráter perpétuo;
C) de detenção;
D) cruéis;
E) de trabalhos forçados.
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23. Na Constituição Federal em seu Art. 7º, são direitos dos
trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social todos os itens abaixo, EXCETO:
A) repouso semanal remunerado, preferencialmente aos
sábados e domingos;
B) gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos,
um terço a mais do que o salário normal;
C) licença-paternidade, nos termos fixados em lei;
D) adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;
E) aposentadoria.
24. É sabido que no sistema governamental do Brasil, há
quatro espécies de Administração Pública. Sobre esta ótica,
considere os itens abaixo e marque a alternativa correta.
Administração Pública Federal – representada pela
União, tem por finalidade o dever de administrar os
interesses.
II. Administração Pública do Distrito Federal – representada pelo Distrito Federal, tem por finalidade
atender aos interesses da população ali residente, e
de ser responsável pelo recebimento de representações diplomáticas ao Brasil quando em visita.
III. Administração Pública Estadual – promove todas as
iniciativas para satisfazer os interesses da população
de seu limite territorial geográfico como estado –
membro.
IV. Administração Pública Municipal – zelar pelos interesses da população local dentro dos imites territoriais do município.
I.

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)
E)

I, apenas;
I e II, apenas;
I, II e III, apenas;
II, III e IV, apenas;
I, II, III e IV.

25. Considere os itens abaixo sobre o Artigo 37 da Constituição Federal, e marque a alternativa correta.
I.

permitida a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de
horários, observado em qualquer caso o disposto no
inciso XI.
II. A investidura em cargo ou emprego público depende
de aprovação prévia em concurso público de provas
ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo
em comissão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração;
III. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e
do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos
pagos pelo Poder Executivo;
IV. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter
educativo, informativo ou de orientação social, dela
não podendo constar nomes, símbolos ou imagens
que caracterizem promoção pessoal de autoridades
ou servidores públicos.
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Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)
E)

I, apenas;
I e II, apenas;
I, II e III, apenas;
II, III e IV, apenas;
I, II, III e IV.

26. Conforme o Art. 38., da Constituição Federal, ao servidor
público da administração direta, autárquica e fundacional, no
exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições, EXCETO:
A) tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou
distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou
função;
B) investido no mandato de Prefeito, será afastado do
cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar
pela acumulação de remuneração;
C) investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu
cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior;
D) em qualquer caso que exija o afastamento para o
exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço
será contado para todos os efeitos legais, exceto para
promoção por merecimento;
E) para efeito de benefício previdenciário, no caso de
afastamento, os valores serão determinados como se
no exercício estivesse.
27. Conforme o Decreto-Lei de Nº 2.848/40, quanto aos crimes praticados por particular contra a Administração em
geral, considere os itens abaixo e assinale a alternativa correta.
I.

Usurpar o exercício de função pública, a pessoa pode pegar detenção, de três meses a dois anos, e multa. Se do fato o agente auferir vantagem a pena será
de reclusão, de dois a cinco anos, e multa.
II. Desobedecer a ordem legal de funcionário público, o
contraventor poderá ser advertido do desacato e no
caso de reincidência, poderá ser multado.
III. A pessoa que desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela poderá pegar pena
de detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.
IV. A pessoa que opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente
para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio, a lei imputará multa.

28. Com base no Art. 330, do Decreto Lei de Nº 2.848/40,
desobedecer a ordem legal de funcionário público, pode ser
imputada a pena:
A)
B)
C)
D)
E)

de detenção, de quinze dias a seis meses, e multa;
de reclusão, de trinta dias a um ano;
de prestação de serviço público;
de pagamento de cesta básica;
reclusão, de trinta dias a seis meses.

29. Pelo Decreto Lei de Nº 2.848/40, oferecer ou prometer
vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a
praticar, omitir ou retardar ato de ofício, caracteriza-se por:
A)
B)
C)
D)
E)

usurpação de função pública;
desobediência;
desacato;
corrupção ativa;
descaminho.

30. Com base no Decreto Lei de Nº 2.848/40, preencha a
segunda coluna de acordo com a primeira e marque a alternativa correta.
( 1 ) Desobediência
( 2 ) Desacato
( 3 ) Tráfico de Influência
( 4 ) Corrupção ativa
( 5 ) Contrabando ou descaminho
( ) Art. 334 Importar ou exportar mercadoria proibida
ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo
consumo de mercadoria;
( ) Art. 332 - Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si
ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem,
a pretexto de influir em ato praticado por funcionário
público no exercício da função;
( ) Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário
público;
( ) Art. 331 - Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela;
( ) Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a
funcionário público, para determiná-lo a praticar,
omitir ou retardar ato de ofício.
A)
B)
C)
D)
E)

5, 3, 1, 2, 4
3, 4, 1, 2, 5
5, 1, 4, 3, 2
4, 3, 1, 2, 5
5, 4, 1, 2, 3

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)
E)

I, apenas;
I e II, apenas;
I e III, apenas;
II, III e IV, apenas;
I, II, III e IV.

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31. Jean Piaget para explicar o desenvolvimento intelectual,
partiu da ideia de que os atos biológicos são atos de adaptação ao meio físico. Para Piaget a adaptação consiste em:
A)
B)
C)
D)
E)

em uma miríade de estímulos e sensações.
uma essência da tendência organizacional.
em um bombardeamento de espécies intelectuais.
em uma essência do funcionamento intelectual.
em um ato de assimilar os esquemas.

32. Estudar o desenvolvimento humano significa reconhecer as
características comuns dos indivíduos de uma mesma faixa etária. São fatores que influenciam o desenvolvimento humano:
I.
II.
III.
IV.
V.

A hereditariedade
O crescimento
A adaptação
A maturação
O meio

Estão certos os itens:
A)
B)
C)
D)
E)

II e III
III, IV e V
I, II e V
I, II, II e IV
I, II, IV e V

33. De acordo com Jean Piaget, a criança ao nascer é dotada de
reflexos que são reações automáticas desencadeadas por certos
estímulos. Sobre esta afirmação coloque V (Verdadeiro) ou F
(Falso) nos itens abaixo e assinale a ÚNICA alternativa correta.
(
(
(
(

)
)
)
)

Os reflexos possibilitam o bebê a lidar com o ambiente.
A sucção não é uma reação.
A assimilação provoca transformação dos reflexos.
Gradativamente os reflexos vão se diferenciando e
se tornando mais complexos.
( ) Quando a criança pega a mamadeira ela não relaciona a seu esquema pegar e atribuir-lhe o sentido de
objeto que se pega.
A ordem correta dos itens é:
A)
B)
C)
D)
E)

VFVVF
VVFVF
VFVVF
FFVVF
VFVFV

34. O processo de desenvolvimento depende, na perspectiva
piagetiana, de fatores internos ligados à(ao):
A)
B)
C)
D)
E)

Equilibração
Reflexo
Assimilação
Experiência
Maturação

35. A aprendizagem é um processo de aquisição e assimilação, mais ou menos consciente de novos padrões e novas
formas de perceber, ser, pensar e agir. Podemos aprender de
várias maneiras e com isso podemos definir que os tipos de
aprendizagem são sistematicamente:
A) Motora, fina e emocional.
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B)
C)
D)
E)

Cognitiva, afetiva e dirigida.
Cognitiva, emocional e motora.
Motriz, aquisitiva e dirigida.
Motriz, afetiva e dirigida.

36. O construtivismo há décadas vem proporcionando alternativa para muitos profissionais que o adotam como paradigma ao ensino. O mesmo, tecnicamente, consiste em:
A)
B)
C)
D)
E)

Uma moda pedagógica
Uma teoria progressista
Uma experiência
Uma tendência pedagógica
Todas as alternativas acima estão corretas

37. As tendências pedagógicas que se formam nas escolas
brasileiras, na maioria dos casos, não aparecem de forma
pura, mas com características particulares muitas vezes mesclando aspectos de mais de uma linha pedagógica. A respeito
do Tecnicismo educacional podemos afirmar que:
A) iniciou-se no final dos anos 50 nos movimentos de
Educação Popular.
B) é altamente controlada, com atividades mecânicas e
tem uma supervalorização da tecnologia programada.
C) nesse modelo, a escola se caracteriza por ser conservadora.
D) é uma concepção que inclui várias correntes pedagógicas.
E) é esta tendência que afirma que o natural é o ser humano.
38. A não compreensão de atitudes, valores e normas como
conteúdos escolares faz com que estes sejam comunicados de
forma inadvertida e acabam sendo aprendidos sem que haja
uma deliberação clara sobre esses ensinamentos. Por isso é
imprescindível que a escola adote uma posição de:
A)
B)
C)
D)
E)

Consideração positiva sobre esses ensinamentos.
Contradição ao que foi dito em outras ocasiões.
Crítica em relação aos valores ensinados desta forma.
Pretensa neutralidade.
Exploração desse ponto de vista pedagógico com
positivismo.

39 Na tendência pedagógica Liberal Renovadora Progressiva
a escola se caracteriza como:
A) uma difusora de conteúdos.
B) uma adequadora das necessidades individuais ao
meio social.
C) uma modeladora do comportamento humano.
D) preparadora do intelectual e da moral dos alunos para assumir o seu papel na sociedade.
E) uma escola que trabalha com técnicas específicas.
40. O desenvolvimento humano deve ser entendido como
uma globalidade, e este tem sido abordado a partir de quatro
aspectos básicos:
A) aspecto físico motor, aspecto linguístico, aspecto social e aspecto pré-operatório.
B) aspecto social, aspecto linguístico, aspecto operatório e aspecto motor.
C) aspecto linguístico, aspecto operatório e aspecto intelectual e aspecto físico motor.
D) aspecto físico motor, aspecto intelectual, aspecto
afetivo-emocional e aspecto social.
E) aspecto afetivo-emocional, aspecto intelectual, aspecto pré-operatório e aspecto linguístico.
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