PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO-RJ
CARGO: PROFESSOR
EDITAL Nº 001/2015 - TIPO DE PROVA: BRANCA
DATA: 20/12/2015 - PERÍODO: MANHÃ
LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
1. Você deve receber do fiscal o material abaixo:
a) Este caderno com 30 questões objetivas
sem repetição ou falha.
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às
respostas da prova.
c) Para realizar sua prova, use apenas o
material mencionado acima e em hipótese
alguma, papéis para rascunho.
2. Verifique se este material está completo, em
ordem e se seus dados pessoais conferem
com aqueles constantes no CARTÃORESPOSTA, caso haja alguma divergência,
você deve comunicar ao fiscal de sala.
3. Após a conferência, você deverá assinar o
seu nome completo, no espaço próprio do
CARTÃO-RESPOSTA
utilizando
caneta
esferográfica de tinta de cor azul ou preta.
4. Escreva o seu nome e assine nos espaços
indicados neste CADERNO DE QUESTÕES,
bem como o preenchimento do campo
reservado à informação de seu número de
inscrição.
5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das
letras, correspondentes às respostas de sua
opção, deve ser feita com o preenchimento de
todo o espaço do campo reservado para tal
fim.
6. Tenha muito cuidado com o CARTÃORESPOSTA, para não dobrar, amassar ou
manchar, pois este é personalizado e em
hipótese alguma poderá ser substituído.
7. Não será permitido o uso de borracha ou
corretivo de qualquer espécie no CARTÃORESPOSTA, bem como qualquer outro tipo
de rasura.

8. Para cada uma das questões são
apresentadas
4
(quatro)
alternativas
classificadas com as letras (a), (b), (c), e (d);
somente uma responde adequadamente ao
quesito proposto. Você deve assinalar
apenas uma alternativa para cada questão;
a marcação em mais de uma alternativa anula
a questão, mesmo que uma das respostas
esteja correta; também serão nulas as
marcações rasuradas.
9. As questões são identificadas pelo número
que fica à esquerda de seu enunciado.
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir
opinião nem a prestar esclarecimentos sobre
o conteúdo da Prova. Cabe única e
exclusivamente ao candidato interpretar e
decidir a este respeito.
11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo
de prova para marcar seu CARTÃORESPOSTA. Os rascunhos e as marcações
assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES
não serão levados em conta.
12. Quando terminar sua prova, entregue ao
Fiscal de Sala, obrigatoriamente o CARTÃORESPOSTA devidamente assinado e o
CADERNO DE QUESTÕES.
13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA
PROVA É DE 3h00min.
14. Por motivos de segurança, você somente
poderá ausentar-se da sala de prova após
decorrida 1 (uma) hora.
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Socorrinho
Moço, não, sua mão, suando, grito no
semáforo, em contramão, suada, pelos carros, sobre
os carros, carros, moço, não, viu sua mãe e a cidade,
nervosa, avançando o meio-dia, dia de calor, calor
enorme, ninguém que avista, Socorrinho, algumas
__________, céu de gasolina, ozônio, cheiro de
álcool, moço, não, parecido sonho ruim, dor de
dente, comprimido, pernilongo, extração de ouvido,
o ônibus elétrico, esquinas em choques,
paralelepípedos, viagens que não conhece – hoje
desaparecida menina de seis anos, ou sete, trajada de
camiseta, sapatinhos ou chinelos, fita crespa no
cabelo, azul forte ou infinito, moço, não, aquele
grito franzino, miúdo, a polícia que alega
_________, magia negra, sequestro, mastiga um
fósforo, a mãe de Socorrinho acende velas, incensos,
chorando a Deus justiça divina, justiça duvidosa,
viver agora o que seria se já não era, se por um
descuido já se foi um dia sem ela, dois, Socorrinho,
céus e preces, moço, não, Maria do Socorro Alves
da Costa, mulatinha, sumiu misteriosa, diz uma
testemunha que um negro levou sua filha embora,
revolta da família, vizinho, jornal, televisão, igreja,
depois de dois meses, moço, não, boneca, foto de
batizado, festinha de bairro, tudo que pudesse trazer
Socorrinho de volta para a memória, peito, o quarto
morto, as horas puxando apreensão, suor,
desesperança, batida de polícia em favelas,
rodoviárias, botecos, matagais, tudo isso feito e
desfeito, a mãe de Socorrinho ouvia boatos,
silenciava à base de comprimidos, o marido já
enlouquecido e internado, que __________, agonia
de cidade, moço, não, gente ruim, sem sentimento,
pra que deixar sofrendo a mãe humilde, o bairro, a
câmera de TV que treme aquela realidade de cão,
mundo cachorro, já noitinha de outra noite, mais
outra, notícia mais nenhuma, nunca, Socorrinho
desaparecida, amor quando vai embora, quando vira
fé, chamado, súplica, saudade, a filha fosse
devolvida, a felicidade, moço, não, gritava três
meses, cinco, infinitamente, crônica policial,
fichário, esquecida realidade, extraí-la do sonho para
sempre, no horizonte, trajada de camiseta,
sapatinhos ou chinelo, descalça, fita crespa no
cabelo, azul forte ou infinito, moço, não, descaso,
não escuto, moço, não, quero ir pra casa, não, moço,
não, o homem arreava as calças, mais o grito, moço,
não, não, Socorrinho chorava, Socorrinho
esperneava, Socorrinho mais não entendia aquele
mundo estranho, aquele desmaio de anjo.
Angu de sangue. São Paulo, Ateliê, 2000.

01 - “Diz uma testemunha, que um negro levou
sua filha embora”. Assinale a alternativa em que
a análise dos termos grifados está correta:
a) sujeito – predicado verbal.
b) objeto direto – predicado verbal.
c) objeto indireto – predicado nominal.
d) sujeito – predicado verbo nominal.
02 - Assinale a alternativa incorreta:
a) “sofrendo” tem 1 encontro consonantal e 1
dígrafo.
b) “noitinha” tem 1 ditongo e 1 dígrafo.
c) “descuido” tem 1 encontro consonantal e um
hiato.
d) “esperneava” tem dois encontros consonantal e 1
hiato.
03 - Analise as afirmativas referentes ao texto:
I - O narrador focaliza os acontecimentos a partir
de dois pontos de vista, no primeiro é o da
personagem principal Socorrinho. A menina
protagoniza e, portanto, conhece os fatos, mas
não os compreende. O segundo é o da mãe de
Socorrinho que sofre com o desaparecimento da
filha e vive o desespero do desconhecido.
II - O tratamento que a menina da ao seu
agressor – “moço” – mostra o respeito ingênuo
pelo adulto e a incompreensão da violência que
sofre.
III - O foco narrativo está na terceira pessoa
onisciente.
IV - Quanto a tipologia textual, o texto é uma
descrição subjetiva.
Quais afirmativas estão corretas?
a) Apenas I e IV.
b) Apenas II e III.
c) Apenas I, II e III.
d) I, II, III e IV.
04 - Assinale a alternativa que preenche
corretamente as lacunas do texto:
a) buzinas – estupro – miséria.
b) businas – estrupo – miséria.
c) buzinas – estrupo – mizéria.
d) businas – estupro – mizéria.
05 - Assinale a alternativa em que as palavras
estão acentuadas pela mesma regra:
a) semáforo – rodoviárias – câmera.
b) memória – polícia – fichário.
c) fósforo – ônibus – ozônio.
d) miúdo – súplica – elétrico.
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06 - Assinale a alternativa em que o valor
semântico dos elementos coesivos destacados no
texto está indicado de forma correta:
a) sobre – condição.
b) sem – situação.
c) depois – realce.
d) em – lugar.

IV - Ana não é professora.
Dessa forma, é possível concluir corretamente
que:
a) Clóvis é motorista ou Bruna não é vendedora.
b) Ana não é professora, mas é jogadora de poker.
c) Bruna é vendedora e Daniel é jogador de poker.
d) Daniel é jogador de poker e Clóvis é motorista.

07 - “... não gritava três meses...”
Assinale a alternativa em que o verbo está
flexionado no mesmo tempo e modo que o grifado
acima:
a) “A mãe de Socorrinho acende velas”.
b) “Um negro levou sua filha”.
c) “Amor quando vai embora”.
d) “Socorrinho mais não entendia aquele mundo...”.

12 - Zilda, Eva, Ivone e Tânia possuem idades
diferentes e formaram uma fila em ordem
crescente das idades. Sabe-se que Tânia é mais
nova que Ivone; que Ivone não é a mais velha;
que Zilda não é a mais nova entre todas, mas é
mais nova que Eva; que o ano de nascimento de
Zilda não está entre os anos de nascimento de
Eva e Ivone. Assim, é correto afirmar que:
a) Zilda é mais nova que Ivone.
b) Eva é mais nova que Zilda.
c) Zilda é mais nova que Tânia.
d) Tânia é mais velha que Ivone.

08 - Jorge comprou uma camisa pagando por ela
o valor de R$ 127,50. Sabe-se que por ter pago à
vista, ele obteve um desconto de 15% no valor de
etiqueta dessa camisa. Dessa forma, é correto
afirmar que o valor de etiqueta dessa camisa é
igual a:
a) R$ 108,37.
b) R$ 138,00.
c) R$ 144,00.
d) R$ 150,00.
09 - Num grupo formado por 85 pessoas, sabe-se
que 3/5 delas gostam de teatro, que 54 pessoas
gostam de cinema, e que 3 pessoas desse grupo
não gostam de cinema nem de teatro. O número
de pessoas desse grupo que gostam de cinema e
de teatro é igual a:
a) 20.
b) 21.
c) 23.
d) 25.
10 - Dados três algarismos distintos, denominados
X, Y e Z, sabe-se que o produto de 23X por YZ9 é
igual a 37.683. Dessa forma, pode-se afirmar que:
a) X + Y < Z.
b) X + Z < Y.
c) Y > Z.
d) X > Y + Z.
11 - Considere como verdadeiras as afirmações
abaixo:
I - Ou Ana é professora ou Bruna é vendedora.
II - Clóvis não é motorista e Daniel é jogador de
poker.
III - Se Clóvis é motorista, então Bruna não é
vendedora.

13 - Carlos recebe R$ 2.250,00 de salário. Sabe-se
que ele gastou 2/7 do equivalente a 7/9 do seu
salário no pagamento de uma dívida. Sabe-se
ainda que 25% desse valor é referente aos juros
da dívida. Assim, é correto afirmar que o valor
referente aos juros é igual a:
a) R$ 120,00.
b) R$ 125,00.
c) R$ 145,00.
d) R$ 500,00.
14 - Carla nasceu num dia de domingo. Trezentos
dias após o nascimento de Carla é:
a) sexta-feira.
b) sábado.
c) domingo.
d) segunda-feira.
15 - Que fator abaixo foi determinante para que a
Coroa Portuguesa transferisse a Capital do Brasil
de Salvador para o Rio de Janeiro?
a) A descoberta de minas de ouro no atual Estado de
Minas Gerais.
b) A Revolta dos Alfaiates que ocorreu em Salvador.
c) A Revolução Haitiana, onde os negros mulatos
tomaram o poder na então colônia francesa.
d) Os movimentos separatistas ocorridos na Região
Nordeste do Brasil.
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16 - Um fantasma está assombrando
pesquisadores de todo o Brasil, é o aumento do
número de casos de geração de fetos e nascimento
de bebês com microcefalia. Estudos iniciais
indicam que tal fato está ligado a infecção das
gestantes com um vírus que têm como
transmissor o mosquito “Aedes aegypti”. Este
mosquito é o vetor de todas as doenças abaixo,
segundo autoridades da área de saúde, qual delas
pode estar provocando a microcefalia?
a) Dengue.
b) Febre amarela.
c) Febre chikungunya.
d) Zika.
17 - A lama de rejeitos da barragem da
Mineradora Samarco que rompeu no início de
novembro passado atravessou quantos Estados
até chegar ao Oceano Atlântico?
a) 01 (um) Estado.
b) 02 (dois) Estados.
c) 03 (três) Estados.
d) 04 (quatro) Estados.
18 - As primeiras levas de colonos suíços
chegaram à região onde hoje se localiza o
Município de Nova Friburgo:
a) No final da década de 1.810.
b) No final da década de 1.820.
c) No final da década de 1.830.
d) No final da década de 1.840.
19 - Durante o regime ditatorial que governou o
Brasil entre 1.964 e 1.985 ocorreram várias
prisões
de
parlamentares.
Depois
da
redemocratização do país a prisão do Senador
Delcído do Amaral foi a primeira a ser
autorizada pelo STF em 30 anos. O parlamentar
em destaque era líder do governo no Senado
Federal e foi eleito por qual Estado?
a) Goiás.
b) Maranhão.
c) Mato Grosso do Sul.
d) Paraíba.
20 - O atual Distrito de Campo Coelho era
denominado anteriormente como:
a) Lumiar.
b) Morro queimado.
c) Refúgio.
d) Terras Frias.

21 - Em relação à Didática, é incorreto afirmar
que:
a) contribui para transformar a prática pedagógica da
escola, ao desenvolver a compreensão articulada
entre os conteúdos a serem ensinados e as práticas
sociais.
b) não compete refletir acerca dos objetivos sóciopolíticos e pedagógicos, ao selecionar os conteúdos
e métodos de ensino.
c) realiza-se por meio de ação consciente,
intencional e planejada, no processo de formação
humana, estabelecendo-se objetivos e critérios
socialmente determinados.
d) sua finalidade é converter objetivos sóciopolíticos e pedagógicos em objetivos de ensino,
selecionar conteúdos e métodos em função desses
objetivos.
22 - O Plano Nacional de Educação (PNE) tem
como objetivo, EXCETO:
a) a elevação global do nível de escolaridade da
população.
b) a centralização da gestão do ensino público nos
estabelecimentos oficiais.
c) a melhoria da qualidade do ensino em todos os
níveis.
d) a redução das desigualdades sociais e regionais.
23 - Sobre a alfabetização e o letramento analise
as afirmativas abaixo:
I - A alfabetização é apenas um processo baseado
em perceber e memorizar para aprender a ler e
escrever. O aluno precisa construir um
conhecimento de natureza conceitual.
II - O letramento surge a partir das novas
relações estabelecidas com as práticas de leitura e
escrita na sociedade, ao passo que não basta
apenas saber ler e escrever, mas que funções a
leitura e a escrita assumem em decorrência das
novas exigências impostas pela cultura letrada.
III - A alfabetização refere-se à aquisição da
escrita enquanto aprendizagem de habilidades
pela leitura, escrita e as chamadas práticas de
linguagem.
IV - A alfabetização é simplesmente a relação
entre o método utilizado e o estado de
“maturidade” ou de “prontidão” da criança.
Está CORRETO o que se afirma em:
a) Apenas as afirmativas I, II e III.
b) Apenas as afirmativas II, III e IV.
c) Apenas as afirmativas II e III.
d) Apenas as afirmativas III e IV.
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24 - Assinale (V) para as alternativas verdadeiras
e (F) para as falsas:
(
) O planejamento escolar não assegura a
unidade e a coerência do trabalho docente.
(
) O planejamento escolar não interrelaciona ao plano de aula.
(
) O planejamento escolar é um processo
contínuo e dinâmico.
(
) O planejamento escolar deve ser
dialógico e flexível.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA de cima para baixo:
a) V, V, F, V.
b) F, F, V, V.
c) V, F, V, F.
d) F, V, V, F.
25 - Piaget, quando postula sua teoria sobre o
desenvolvimento
da
criança,
descreve-a,
basicamente, em 4 estágios, que ele próprio
chama de fases de transição (Piaget, 1975).
Relacione a 2ª coluna com a 1ª coluna:
1ª COLUNA:
1 - Período Sensório-Motor.
2 - Período pré-operatório.
3 - Período Operatório Concreto.
4 - Período Operatório Lógico Formal.
2ª COLUNA:
(
) A linguagem está em nível de monólogo
coletivo, ou seja, todos falam ao mesmo tempo
sem que respondam as argumentações dos outros.
Duas crianças “conversando” dizem frases que
não têm relação com a frase que o outro está
dizendo.
(
) A criança é capaz de pensar logicamente,
formular hipóteses e buscar soluções, sem
depender mais só da observação da realidade. As
estruturas cognitivas da criança alcançam seu
nível mais elevado de desenvolvimento e tornamse aptas a aplicar o raciocínio lógico a todas as
classes de problemas.
(
) Sua linguagem vai da ecolalia (repetição
de sílabas) à palavra-frase("água" para dizer que
quer beber água) já que não representa
mentalmente o objeto e as ações. Sua conduta
social, neste período, é de isolamento e
indiferenciação.
(
) Neste estágio a criança desenvolve noções
de
tempo,
espaço,
velocidade,
ordem,
casualidade, sendo então capaz de relacionar
diferentes aspectos e abstrair dados da realidade.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA de cima para baixo:
a) 2, 4, 1, 3.

b) 1, 4, 2, 3.
c) 3, 2, 1, 4.
d) 2, 1, 4, 3.
26 - Assinale a alternativa INCORRETA em
relação a teoria psicogenética de Piaget:
a) elaborou um método próprio de pesquisa, o
método analítico- crítico, e iniciou sistematicamente
as investigações sobre o desenvolvimento da
criança.
b) o resultado das sucessivas assimilações e
acomodações é chamado de equilibração.
c) explica que a construção do conhecimento pelo
ser humano é fruto das interações do sujeito com o
seu meio.
d) o conhecimento não procede nem da experiência
única dos objetos nem de uma programação inata
pré-formada no sujeito, mas de construções
sucessivas com elaborações constantes de estruturas
novas.
27 - Assinale a alternativa INCORRETA em
relação a alfabetização:
a) a alfabetização se ocupa da aquisição da escrita
pelo indivíduo ou grupos de indivíduos.
b) a alfabetização deve se desenvolver em um
contexto de letramento como início da aprendizagem
da escrita.
c) a alfabetização é o exercício do aprendizado
automático
e
repetitivo,
baseado
na
descontextualização.
d) a alfabetização é a ação de fazer com que a pessoa
se aproprie de habilidades que levam a leitura e a
escrita.
28 - São contribuições da teoria de Vygotsky,
EXCETO:
a) o desenvolvimento cognitivo para Vygotsky é a
transformação das relações sociais em funções
mentais, ou seja, é na interação social que o
desenvolvimento cognitivo é construído.
b) o desenvolvimento da inteligência é fruto da
interação entre o indivíduo e o meio social.
c) a construção do conhecimento ocorre quando
acontecem ações físicas ou mentais sobre objetos
que, provocando o desequilíbrio, resultam em
assimilação ou, acomodação.
d) a interação social tem papel fundamental nesta
articulando a construção do pensamento por meio da
linguagem.
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29 - Em relação ao Estatuto da Criança e do
Adolescente analise as afirmativas abaixo:
I - Considera criança a pessoa de até doze anos de
idade incompletos, e adolescente aquela
compreendida entre doze e dezoito anos.
II - Destinam recursos financeiros por meio de
transferência automática no custeio do
pagamento dos benefícios a criança e ao
adolescente.
III - Relaciona inúmeras condutas atentatórias
aos direitos de crianças e adolescentes que, se
praticadas, podem caracterizar crimes e outras
que constituem as
chamadas
infrações
administrativas.
IV - Garante que as crianças e adolescentes
brasileiros, sejam reconhecidos como objetos de
intervenção da família e do Estado.
Está CORRETO o que se afirma em:
a) Apenas as afirmativas I, III e IV.
b) Apenas as afirmativas I e III.
c) Apenas as afirmativas II e IV.
d) Apenas as afirmativas III e IV.
30 - São aspectos importantes para a elaboração
do Projeto Político Pedagógico, EXCETO:
a) estabelecer diretrizes básicas de organização e
funcionamento da escola, integradas às normas
comuns do sistema nacional e do sistema ou rede ao
qual ela pertence.
b) reconhecer e expressar a identidade da escola de
acordo com sua realidade, características próprias e
necessidades locais.
c) definir coletivamente objetivos e metas comuns à
escola como um todo.
d) estimular o desenvolvimento da heterônomia no
aluno reconhecendo que o conhecimento é neutro.
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