PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ (RS)

PORTUGUÊS
Considere a charge abaixo para responder as questões 01, 02
e 03:

C) Ímã, mármore, armazém
D) Album, céu, chapéu
E) Odontologo, vôo, saúde
05. Todos os enunciados abaixo correspondem a orações
subordinadas substantivas, EXCETO:
A) Espero sinceramente isto: que vocês não faltem
mais.
B) Desejo que ela volte.
C) Gostaria de que todos me apoiassem.
D) Tenho medo de que esses assessores me traiam.
E) Os jogadores que foram convocados apresentaramse ontem.
06. Analise, sistematicamente, o enunciado abaixo e responda:

Leccapiatti – No coração da cidade

Fonte: http://chargedodiemer.blogspot.com/2009

01. O processo ambíguo presente na charge é característica
predominante da função:
A)
B)
C)
D)
E)

Fática
Conativa
Referencial
Metalinguística
Emotiva

02. Quanto ao aspecto cômico da charge, analise os itens
abaixo e assinale a ÚNICA alternativa correta.
A instauração do processo de ambiguidade motivouse ironicamente pelo personagem cavalo.
II. Há um diálogo direto entre o cavalo e o homem.
III. Há uma insinuação passiva por parte de um dos personagens pela inversão de valores.
IV. O discurso do personagem homem ventila à hipótese
de que o mesmo encontra-se embriagado.

A expressão supracitada corresponde a um slogan de um
restaurante da capital Aracaju. Nela é possível identificar:
A)
B)
C)
D)
E)

uma relação de antítese
uma postura onomatopéica
a presença de anáfora
um processo metonímico
um caráter metafórico

Considere a imagem abaixo para responder a questão 07.

I.

Está(ão) correta(s)
A)
B)
C)
D)
E)

todas as proposições
apenas a proposição I
apenas as proposições I, II e III
apenas as proposições I, III e IV
apenas as proposições II e IV

03. Na expressão “Mas, báh! Cadê meu cavalo???” podemos
inferir que:
I. Ocorre uma variação linguística regional;
II. Há o registro de uma linguagem coloquial;
III. Existe o registro de uma inadequação ortográfica.

07. A imagem acima apresenta algumas inadequações perante
a norma padrão. Entre elas podemos destacar:
I. Inversão de termos na frase.
II. Uso inoportuno do acento agudo;
III. Uso da letra “Z” no lugar de “S” representando o
mesmo fonema;
Está(ao) correto(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)
E)

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

Considere a imagem abaixo e responda as questões 08 e 09.

Está(ão) correta(s)
A)
B)
C)
D)
E)

apenas a proposição I;
apenas as proposições I e II;
apenas as proposições II e III;
apenas a proposição III;
todas as proposições.

04. Assinale a alternativa abaixo em que todas as palavras
estão acentuadas corretamente.
A) Orgão Lápis, médico
B) Cáries, Virus, infância
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08. O verbo sorrir da forma como se encontra grafado no
texto ilustrado acima, pode ser conjugado:
A) no presente do subjuntivo, apenas;
B) no pretérito imperfeito do modo indicativo e no presente do modo subjuntivo, apenas;
C) no imperativo afirmativo, apenas;
D) no pretérito imperfeito do modo indicativo, apenas;
E) no pretérito imperfeito do modo indicativo, no presente do modo subjuntivo e no imperativo afirmativo.
09. Ainda sobre o texto ilustrado, assinale a ÚNICA alternativa INCORRETA.
A) O texto registra a presença de um sujeito determinado.
B) O texto registra um sujeito composto.
C) Há o registro de um verbo nominal no gerúndio.
D) “Filmado” tem valor adjetivo.
E) O texto registra a presença de um verbo de ligação
grafado com a ausência de acentuação gráfica.
10. Ainda sobre adequações ortográficas, assinale a ÚNICA
alternativa em que todas as palavras estão grafadas conforme
a norma padrão.
A)
B)
C)
D)
E)

paletó, ponteagudo, requisito
análize, enxadrista, roraimense
insosso, insensatez, sensual
lixeiro, insersão, rochoso
flecha, frizo, camurça

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO
11. Assinale a alternativa em que aparece um dos povos antigos que em sua educação tinham como disciplinas primordiais a Educação Física e a Música.
A)
B)
C)
D)
E)

Gregos;
Hebreus;
Persas;
Romanos;
Trácios.

II. a capacitação dos indivíduos para o trabalho;
III. a aprendizagem e exercício de práticas que capacitam os indivíduos a se organizarem com objetivos
comunitários;
IV. a aprendizagem de conteúdos que possibilitem aos
indivíduos fazerem uma leitura do mundo;
V. a educação desenvolvida na mídia e pela mídia.
As alternativas corretas são:
A)
B)
C)
D)
E)

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

14. Assinale a única alternativa em que não aparece um elemento constitutivo da didática.
A)
B)
C)
D)
E)

Metodologia;
Avaliação;
Conteúdo;
Aprendizagem;
Objetivo.

15. Aponte a alternativa em que não aparece um procedimento da didática instrumental.
A)
B)
C)
D)
E)

Fundamentação na realidade das crianças da escola;
Expressão gestual;
Apagar corretamente a lousa;
Expressão verbal;
Elaborar um planejamento.

16. Todas as alternativas abaixo são características constitutivas do planejamento na educação, exceto:
A) antever o que se quer;
B) ter ação sistemática do que se pretende alcançar com
os objetivos;
C) não pensar no que irá acontecer;
D) ter atividades que requer múltiplas articulações;
E) ser dinâmico.
17. O trecho abaixo é parte de um planejamento classificado
como:

12. Marque V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas abaixo sobre a avaliação escolar.

1.

Conhecer os diversos sujeitos históricos.

( ) A avaliação escolar, como prova objetiva por exemplo, é obrigatória na escola.
( ) A avaliação, se mal, pode ajudar a prejudicar o aluno.
( ) A avaliação não serve para orientar alunos e professores.

2.

Identificar os fatos que levaram à abolição da escravatura.

3.

Verificar o real impacto das leis Eusébio de Queiroz, do Ventre Livre (visconde do Rio Branco) e do
Sexagenário.

4.

Entender a assinatura da Lei Áurea como resultado
de um longo processo histórico, influenciado por diversos fatores.

A ordem correta é:
A)
B)
C)
D)
E)

VVV
FFF
VFV
FVF
FFV

13. São características da educação não-formal:
I.

a aprendizagem política dos direitos dos indivíduos
enquanto cidadãos;
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(Fonte: http://educacao.uol.com.br/planos-aula/fundamental/historia-do-brasil-abolicaoda-escravatura.jhtm)

A)
B)
C)
D)
E)

conteúdo;
objetivos;
avaliação;
metodologia;
recurso didático.
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18. Quando se houve a afirmação “esse professor não tem
didática”, está se afirmando que:
I.
II.
III.
IV.

ele não sabe articular método e objetivos;
ele não sabe avaliar;
ele não tem método;
ele não garante a disciplina da sala de aula.

Estão incorretos os itens:
A)
B)
C)
D)
E)

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

19. Todas as alternativas abaixo são questões sobre o conteúdo a ser trabalhado que o professor deve observar, exceto:
A) articular o conteúdo da disciplina aos objetivo previamente estabelecidos;
B) definir critérios de seleção dos conteúdos;
C) organizar a sequencia de trabalho dos conteúdos;
D) articular a sequencia as atividades com o objetivos
do conteúdo;
E) definir os conteúdos baseados no que os alunos não
tem dificuldade em aprender.
20. Um dos conceitos mais fortes que se tem na didática é o
termo “MILIEU” que significa:
A) uma forma de dar respostas prontas aos alunos;
B) uma forma de acalentar o aluno no momento de aflição;
C) uma forma de desafiar o aluno a encontrar respostas
das situações problemas;
D) uma forma de propor estratégias de solução aos alunos;
E) uma forma de falar para os alunos que eles não estão
dando o seu melhor nos estudos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Todas as afirmações seguintes estão corretas. EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

- 3 . ( + 7 ) = - 21
8 . ( - 13 ) = - 104
-3-(-3)=0
(-6)-(+6)=0
81 : ( - 27 ) = - 3

22. O valor da expressão ( - 2 )4 + ( - 9 )0 – ( - 3 )2 é:
A)
B)
C)
D)
E)

7
- 23
8
-8
-7

23. Sejam as afirmações:
I. Todo número racional negativo é menor do que zero.
II. Todo número racional positivo é maior do que zero.
III.
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Podemos afirmar que:
A)
B)
C)
D)
E)

as três são verdadeiras
as três são falsas
I é verdadeira e II e III são falsas
I é falsa e II e III são verdadeiras
I e II são verdadeiras e III é falsa

24. A soma das raízes das equações 3x - 7 = 20, 4 ( x - 16 ) =
4 e 6 - 3x = 96 é:
A)
B)
C)
D)
E)

-4
56
- 56
4
- 38

25. Se 14 pedreiros levam 180 dias para construir uma casa,
quanto tempo levarão para fazê-la, 10 pedreiros?
A)
B)
C)
D)
E)

128 dias
252 dias
128 dias e meio
250 dias e meio
240 dias

26. No ano passado houve 206 dias letivos. Um aluno faltou
21 dias de aula. Neste caso, o percentual aproximado de frequência deste aluno foi de:
A)
B)
C)
D)
E)

75%
80%
90%
10%
30%

27. Multiplicando o polinômio x - 4 por 2x - 7, obtemos:
A) 2x2 + 15x - 28
B) 2x2 - 15x + 28
C) 2x2 + 15x + 28
D) 2x2 - 15x - 28
E) 2x2 - x - 11
28. A crise econômica na Argentina tem resultado numa
sucessão de Presidentes que tem prejudicado a imagem do
país para as relações internacionais. Entre os presidentes
abaixo mencionados assinale o último a assumir o cargo da
presidência no mês de janeiro.
A)
B)
C)
D)
E)

Fernando de la Rua
Eduardo Duhalde
Adolfo Rodríguez Saá
Carlos Menen
Nenhuma das anteriores.

29. Assinale a alternativa que apresenta uma estatal que não
passou pelo processo de privatização.
A)
B)
C)
D)
E)

Vale do Rio Doce
Bradesco
Embratel
Celb
CELB
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30. Todas as doenças citadas abaixo são transmitidas pela
água contaminada, EXCETO:
A) Diarréia infecciosa
B) Cólera
C) Leptospirose

D) Dengue
E) Enxaqueca

31. Na relação entre os seres vivos o consumidor primário
serve de alimento para o consumidor secundário, que, por sua
vez, serve de alimento para o terciário e assim por diante.
Esse tipo de relação em que um animal mata e devora o outro
é chamado de:
A) predatismo
B) mutualismo
C) comensalismo

D) parasitismo
E) competição

32. A parte sólida formada a partir das rochas consiste na:
A) biosfera
B) litosfera
C) atmosfera

D) hidrosfera
E) ecossistema

33. Entre os gases que formam o ar, assinale a alternativa que
acusa o gás de maior predominância no ar com 78%.
A) Oxigênio
B) Gases nobres
C) Gás carbônico

D) Neônio
E) Nitrogênio

34. Há pelo menos três décadas que se discute a transposição
do Rio São Francisco como solução para o problema da Seca
no Nordeste. Conhecido como o “Velho Chico”, o mesmo
leva suas águas perenes a vários estados do Nordeste. Marque
a ÚNICA alternativa em que o estado não é banhado por este
rio.
A) Bahia
B) Ceará
C) Sergipe

D) Pernambuco
E) Alagoas

35. Recentemente foi divulgado pela imprensa nacional que
no Rio Madeira, o governo brasileiro pretende construir uma
usina hidrelétrica com capacidade de gerar energia para uma
cidade com uma população estimada em 10 milhões de habitantes. Ou seja, o Governo pretende beneficiar uma boa parcela da população pertencente a região por onde o Rio Madeira passa. Este rio banha, respectivamente, os estados de:
A)
B)
C)
D)
E)

Tocantins e do Maranhão
Pernambuco e da Bahia
Roraima e do Amapá
Rondônia e do Amazonas
Santa Catarina e do Paraná

36. Observe a figura abaixo e responda:

Quanto aos estudos da hidrografia brasileira temos na sequência 1, 2 e 3:
A) Bacia Norte-Nordeste, Bacia Tocantins-Araguaia e
Bacia Paraná.
B) Bacia Amazônica, Bacia Tocantins-Araguaia e Bacia
Paraná.
C) Bacia Amazônica, Bacia São Francisco e Bacia Paraná.
D) Bacia Amazônica, Bacia Tocantins-Araguaia e Bacia
Sul-Sudeste.
E) Bacia Norte-Nordeste, Bacia Tocantins-Araguaia e
Bacia Sul-Sudeste.
37. Sabemos que a Reforma Agrária no Brasil tem sido alvo
de grandes manifestações a favor de agricultores desprovidos
de terras para plantar. Entre essas manifestações, muitas delas
são promovidas por movimentos que se agrupam para reivindicar terras ao Governo. Assinale a alternativa abaixo que
indica um movimento criado com o propósito de reivindicar
terras para agricultores que não tem onde plantar.
A)
B)
C)
D)
E)

38. Sabe-se que o ar é formado por uma variedade de gases.
Entre esses gases que formam o ar, assinale a alternativa que
acusa o de maior predominância no ar com 78%.
A)
B)
C)
D)
E)

Gases nobres
Oxigênio
Nitrogênio
Gás carbônico
Neônio

39. Os seres vivos mais a parte que não é viva do ambiente
(água, minerais do solo, luz, etc.) e todas as relações entre
esses elementos formam um(a):
A)
B)
C)
D)
E)

atmosfera
ecologia
cadeia alimentar
ecossistema
biodiversidade

40. Considere os itens abaixo quanto ao solo e responda:
I.

Solos arenosos são aqueles que têm uma quantidade
maior de areia do que a média.
II. Solos argilosos predominam as partículas de argila.
A argila é formada por grãos menores que os de
areia.
III. A terra preta, também chamada terra vegetal, é rica
em húmus. Esse solo é chamado de humífero.
A)
B)
C)
D)
E)
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Movimento dos Sem Teto
Movimento dos Sem Terras
Movimento dos Sem Emprego
Movimento de Libertação dos Sem Terras
Movimento dos Agricultores Aposentados

Apenas I está correto.
Apenas o II está correto.
I e II estão corretos.
I e III estão corretos.
Todos estão corretos.
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