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PROFESSOR – ENSINO FUNDAMENTAL (BASE COMUM) - PA
Nome do Candidato:

Nº de Inscrição:

Assinatura:

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
1. É proibido folhear o caderno de provas antes da autorização do fiscal.
2. Confira se este caderno de provas corresponde ao cargo (cabeçalho desta página) para o qual
você se candidatou.
3. Confira os dados impressos no cartão resposta. Quaisquer problemas deverão ser comunicados
ao fiscal de sala, para registro em ata.
4. Assine o cartão de respostas.
5. Verifique se este caderno de prova contém 30 questões. Não serão consideradas reclamações
posteriores ao término da prova.
6. Cada questão da prova objetiva constitui-se de cinco alternativas, identificadas pelas letras A,
B, C, D e E, das quais apenas uma será a resposta correta.
7. Preencha primeiramente o rascunho do cartão de respostas da prova objetiva, que se encontra
no final desta página; em seguida, passe-o a limpo, com caneta esferográfica azul ou preta.
Qualquer outra cor de tinta no cartão de respostas não será aceita pela leitora ótica.
8. Preencha o cartão de respostas da prova objetiva completando totalmente a opção, ao lado dos
números, que corresponde à resposta correta.
9. Serão consideradas incorretas questões para as quais o candidato tenha preenchido mais de
uma opção no cartão de respostas, bem como questões cuja opção apresente rasuras no cartão
de respostas.
10. O cartão resposta não será substituído em hipótese alguma; portanto, evite rasuras.
11. Em sala, a comunicação entre os candidatos não será permitida, sob qualquer forma ou
alegação.
12. Não será permitido o uso de calculadoras, dicionários, telefones celulares, pen drive ou de
qualquer outro recurso didático, elétrico ou eletrônico, nem o uso de qualquer acessório que
cubra as orelhas do candidato.
13. A prova objetiva terá duração máxima de 3h, incluído o tempo para preenchimento do cartão
de respostas.
14. O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 1 (uma) hora de seu início e
poderá levar o caderno de provas após 2 (duas) horas de seu início.
15. Os (3) três últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e
devem fazê-lo após a assinatura da ata de sala.
16. As saídas para: banheiro, tomar medicamento e água, só serão permitidas acompanhadas por
um fiscal.
17. Os fiscais NÃO estão autorizados a prestar informações de interpretação das questões. Sua
função é apenas fiscalizar e orientar quanto ao funcionamento do certame.
18. Ao concluir a prova, entregue ao fiscal de sala o cartão de respostas.
Boa prova!
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LÍNGUA PORTUGUESA
INSTRUÇÕES: As questões de 1 a 4 dizem respeito ao TEXTO 1.
Leia-o atentamente antes de respondê-las.
TEXTO 1

01. “Normalmente não dispensamos a esses fiéis escudeiros a atenção que
merecem.” (linhas 1 e 2). Assinale o tempo e o modo verbal nos quais se encontra o
verbo destacado:
a) Presente do Indicativo
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b)
c)
d)
e)

Presente do Subjuntivo
Pretérito Imperfeito do Subjuntivo
Pretérito Perfeito do Indicativo
Futuro do Presente do Indicativo

02. Assinale a alternativa em que a palavra retirada do Texto 1 é acentuada pela
seguinte razão: Assinalam-se as palavras paroxítonas terminadas em ditongo,
seguidas ou não de “s”.
a)
b)
c)
d)
e)

“está” (linha 6)
“décadas” (linha 7)
“diabéticos” (linha 8)
“negligência” (linha 8)
“precauções” (linha 12)

03. “...quando não os castigamos com excesso de peso e sapatos que são
verdadeiros instrumentos de tortura.” (linhas 3 a 5). A correta divisão silábica da
palavra destacada é:
a)
b)
c)
d)
e)

Ex-ces-so
E-xces-so
Ex-cess-o
E-xcess-o
Ex-ce-sso

04. “E aprenda a tratá-los com mais carinho, porque são fundamentais para nos
manter ativos.” (linhas 16 a 18). É correto afirmar que o termo destacado exerce
função morfológica de:
a)
b)
c)
d)
e)

Advérbio
Adjetivo
Substantivo
Adjunto Adverbial
Adjunto Adnominal

05. “Até agora não sabemos se eles virão ou não.”. É correto afirmar que a partícula
“se”, no contexto em que está inserido, exerce função morfológica de:
a)
b)
c)
d)
e)

Conjunção subordinativa integrante
Conjunção subordinativa causal
Conjunção subordinativa conformativa
Pronome reflexivo
Pronome apassivador
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06. Em relação à concordância verbal e nominal, assinale a alternativa incorreta:
a) Com a expressão “Mais de um” o verbo deverá ficar no singular.
b) Quando o sujeito é um “pronome de tratamento”, o verbo concordará
obrigatoriamente na terceira pessoa.
c) Quando o sujeito é um “pronome de tratamento”, o verbo concordará
obrigatoriamente na terceira pessoa.
d) Quando um único adjetivo, na função de adjunto adnominal, refere-se a mais
de um substantivo, se o adjetivo vier anteposto, concordará obrigatoriamente
com o substantivo mais próximo.
e) Quando o substantivo vem acompanhado de numerais ordinais, desde que os
numerais venham acompanhados de artigo, ele poderá ficar somente no
singular.
07. “Ocorre quando se deseja pôr em relevo a informação contida no objeto direto.
Para tanto, coloca-se o objeto direto no início da frase para depois retomá-lo —
repeti-lo — com um pronome oblíquo.”. Trata-se do:
a)
b)
c)
d)
e)

Objeto direto pleonástico
Objeto direto
Objeto indireto
Objeto direto e indireto
Vocativo

08. “O fumo é prejudicial à saúde.”. É correto afirmar que os termos destacados
exercem função sintática de:
a)
b)
c)
d)
e)

Complemento nominal
Complemento verbal
Adjunto adverbial
Adjunto adnominal
Aposto

09. “Na fala o _______________ é pronunciado com entonação enfática. Na escrita
é sempre marcado pela presença de algum sinal de pontuação que o isole dentro da
estrutura oracional. Geralmente esse papel é exercido pela vírgula.”. Acerca da
análise sintática das orações, complete corretamente a lacuna presente no trecho.
a)
b)
c)
d)
e)

Vocativo
Aposto
Complemento verbal
Complemento nominal
Adjunto adverbial
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10. “Falou muito, por isso ficou bastante rouco.”. É correto afirmar que os termos
destacados exercem função sintática de:
a)
b)
c)
d)
e)

Advérbio
Substantivo
Adjunto Adverbial
Adjunto Adnominal
Complemento nominal
CONHECIMENTOS GERAIS

11. Fórum Econômico Mundial começou no dia 23 de janeiro deste ano. Com a
presença de 3.000 pessoas, entre elas, as principais autoridades globais. O evento
promoverá mais de 400 painéis e sessões de trabalho para debater questões que
vão de tendências econômicas a assédio sexual.
(Fonte adaptada: g1.globo.com >acesso em 24 de janeiro de 2017)
Trata-se da cidade e do país sede do Fórum Econômico Mundial - 2018:
a)
b)
c)
d)
e)

Barcelona, na Espanha.
Paris, na França.
Madri, na Espanha.
Davos, na Suíça.
Londres, na Inglaterra.

12. Complete a lacuna corretamente:
Segundo os dados do último boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da
Saúde que se refere ao período entre janeiro e dezembro de 2017, a Chikungunya
foi à doença que mais matou neste período, dentre as doenças transmitidas pelo
mosquito ______. Foram 173 óbitos por chikungunya, 141 por dengue e 2 por zika.
a)
b)
c)
d)
e)

Barbeiro.
Pernilongo.
Aedes.
Borrachudo.
Palha.

13. Donald Trump adverte oposição 'chorona' que sem muro não haverá reforma
migratória
Questão migratória está no centro de discussão que liberou orçamento provisório
para os EUA. Democratas exigem a regularização de 800 mil jovens imigrantes
conhecidos como 'sonhadores'.
(Fonte adaptada: g1.globo.com >acesso em 24 de janeiro de 2017)
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O muro mencionado na notícia acima que o presidente norte-americano negocia com
seus opositores políticos, tem como intenção diminuir a imigração ilegal, e caso
aprovado a sua construção ocorrerá na fronteira dos EUA com:
a)
b)
c)
d)
e)

O México.
O Canada.
O Chile.
O Uruguai.
A Venezuela.

14. O ministro da Secretaria de Governo, afirmou em entrevista no dia 23 de janeiro
de 2018, que o Palácio do Planalto quer votar a reforma da Previdência em fevereiro
"de qualquer jeito".
(Fonte adaptada: g1.globo.com >acesso em 24 de janeiro de 2017)
O nome do atual ministro da Secretaria de Governo é:
a)
b)
c)
d)
e)

Eduardo Cunha.
Carlos de Nobrega.
Carlos Marun.
Henrique Meireles.
Jorge de Sá.

15. Segundo o disposto na Lei Orgânica de Águia Branca – ES, o número de
vereadores é de onze até atingir a população de:
a)
b)
c)
d)
e)

Trinta mil habitantes.
Trinta e cinco mil habitantes.
Quarenta mil habitantes.
Quarenta e cinco mil habitantes.
Cinquenta mil habitantes.

16. A Assembleia Nacional Constituinte, que governa a Venezuela com poder
absoluto, convocou nesta terça-feira (23 de janeiro de 2018) para antes de 30 de abril
as eleições presidenciais.
(Fonte: noticias.uol.com.br >acesso em 23 de janeiro de 2018)
O(a) atual presidente da Venezuela é:
a)
b)
c)
d)
e)

Emmanuel Macron.
Evo Morales.
Nicolás Maduro.
Michelle Bachelet.
Enrique Peña Nieto.
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17. O bioma encontrado no Município de Águia Branca-ES segundo os dados do
IBGE é:
a)
b)
c)
d)
e)

Mata atlântica.
Caatinga.
Pampas.
Pantanal.
Cerrado.

18. A população estimada do município de Águia Branca no ano de 2017, segundo
os dados do IBGE é:
a)
b)
c)
d)
e)

Entre 5 e 6 mil habitantes.
Entre 10 e 11 mil habitantes.
Entre 15 e 16 mil habitantes.
Entre 20 e 21 mil habitantes.
Entre 30 e 31 mil habitantes.

19. Complete a lacuna corretamente:
“Historicamente, data de ______ a origem da Vila onde hoje se localiza o município
de Águia Branca.”
a)
b)
c)
d)
e)

1988.
1980.
1955.
1942
1925

20. É uma energia considerada limpa. Ocorre com a transformação da energia do
vento em energia útil, ou seja, é obtida através da força dos ventos.
O trecho acima se refere à energia:
a)
b)
c)
d)
e)

Nuclear.
Geotérmica.
Solar.
Eólica.
Hidroelétrica.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Conforme narra sua biografia, esse pedagogo foi o responsável por, em Angicos
no Rio Grande do Norte, aplicar um método que resultou na alfabetização de 300
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cortadores de cana-de-açúcar em apenas 45 dias, sem a utilização de cartilhas de
nenhum e em apenas 40 aulas de aula. O educador a quem o texto faz referência é:
a)
b)
c)
d)
e)

Paulo Freire.
Demerval Saviani.
Jean Piaget.
Maria Montessori.
Anísio Teixeira

22. A alfabetização por meio do Método Fônico procura privilegiar o aprendizado por
meio do ensino de fonemas, que podem ser definidos como:
a)
b)
c)
d)
e)

Ruído labial.
Menor unidade sonora.
Unidade sonora complexa.
Forma de repetição oral.
Uma espécie de letra.

23. O educador Paulo Freire concebeu uma relação de ensino-aprendizagem que
busca promover o diálogo entre o conteúdo curricular oficial e aquilo que ele chama
de conteúdos únicos. Ou, em outros termos, entre:
a)
b)
c)
d)
e)

Alta cultura e baixa cultura.
Saber técnico e saber implícito.
Conhecimento bancário e conhecimento padrão.
Conhecimento emancipado e conhecimento informal.
Conhecimento formal e vivências, história ou individualidade.

24. Ainda considerando a teoria preconizada por Paulo Freire, para um bom processo
de ensino-aprendizagem é necessário que professores e alunos assumam seus
papeis de maneira consciente em um âmbito mais amplo do que aquele do professor
e do aluno. Isso significa que a relação pedagógica está assentada na:
a) Necessidade de ambos se reconhecerem em sua complexidade.
b) Compreensão de que o professor é um agente que acumula funções que não
apenas didáticas.
c) De que haja discordância e hierarquização na relação.
d) Compreensão de que o aluno jamais possui interesse imediato naquilo que está
aprendendo.
e) Necessidade de ambos enxergarem-se como sujeitos que não possuem
conhecimento de nenhuma ordem.
25. Em finais da década de 1980 foi introduzido no Brasil uma teoria conhecida por
pregar que devemos aplicar um método conforme a faixa etária do aluno. Ou seja,
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para cada idade, atividades diferentes e condizentes com a idade do educando.
Como ficou conhecida essa teoria?
a)
b)
c)
d)
e)

Crítica.
Sociopedagógico.
Etaósta.
Psicopedagógica.
Desenvolvimentista.

26. O pedagogo Lev Vygotsky foi um importante teórico e suas obras são ainda hoje
referência para pedagogos de todo o mundo. É considerado um dos desenvolvedores
da chamada Teoria do Desenvolvimento Cognitivo. Sua teoria possui inúmeros
pontos de contato com a teoria desenvolvida por Jean Piaget, mas se distinguia em
qual dos aspectos apontados abaixo?
a) Piaget acreditava fortemente na importância do ambiente no processo de
desenvolvimento infantil.
b) Piaget possuía uma ideia de que o desenvolvimento se dava de maneira
dialética.
c) Vygotsky acredita que o mais importante no desenvolvimento cognitivo são os
aspectos biológicos.
d) Vygotsky defendia a importância das influências sociais no desenvolvimento
infantil.
e) Vygotsky não havia dialética, mas desenvolvimentos desiguais.
27. Sobre o conceito de Gestão Escolar Democrática não é descabido afirmar que:
a) Sejam selecionados apenas aqueles capazes de assumir a gestão das
decisões relativas à organização e ao funcionamento da escola,
compartilhando sua decisão com o restante da comunidade.
b) A tomada de decisão deve se concentrar nas mãos de algumas poucas
pessoas, envolvendo algumas de fora da comunidade escolar.
c) A autoridade deve deixar de estar nas mãos de uma só pessoa, e novas formas
de gestão mais coletivas devem ser buscadas.
d) A escolha é feita por um pequeno grupo, e sua decisão não é posta para ser
debatida pelos demais.
e) Deve-se eleger um representante confiável, eleito por maioria, que deverá
tomar as decisões concernentes à vida escolar.
28. Surgido em 1980, o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA pode ser
considerado um marco na proteção da infância no Brasil. Dentre as suas diretrizes,
consta aquela que legisla sobre a questão do trabalho infantil. Tendo como base o
ECA é incorreto afirmar que:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA/ES
PROCESSO SELETIVO – 001/2018 - EDUCAÇÃO

a) O trabalho para menores de 16 anos é expressamente proibido, a única
exceção é dada aos aprendizes que podem começar a trabalhar aos 14.
b) É proibido, para menores de dezoito anos, trabalhos noturnos, perigosos ou
insalubres.
c) Entre os 16 e os 18 anos é permitido ao jovem ingressar no mercado de
trabalho, desde que sob a forma de trabalho adolescente protegido.
d) Maiores de 16 podem trabalhar, mas apenas com carteira assinada e podendo
trabalhar em qualquer horário e/ou modalidade de trabalho.
e) O trabalho noturno não é permito para menores de 16 anos de modo algum,
mesmo que autorizado pelos pais.
29. O processo ensino-aprendizagem é um nome para um complexo sistema de
interações comportamentais entre professores e alunos. Mais do que “ensino” e
“aprendizagem”, como se fossem processos independentes da ação humana, há os
processos comportamentais que recebem o nome de “ensinar” e de “aprender”.
Ensinar e aprender dependem de intenção, mas são processos que não necessitam
de condições adequadas para acontecer ou de saberes previamente definidos.
Sempre é possível alguém aprender com alguém. Compreender esses processos
comportamentais de forma a reestruturar o processo de ensino-aprendizagem pode
trazer inúmeras outras implicações dentre elas:
a) A quebra da hierarquia entre professor e aluno, pois a posição entre aquele que
ensina e aquele que aprende é variável.
b) O fim da instituição escolar, uma vez que o aprender não é possível mais de
acontecer no interior da escola.
c) Os saberes consolidados pela escola perdem qualquer relevância, já que é o
aprendente que decide o que vai aprender.
d) O fim da avaliação, pois não tem mais sentido avaliar algo ensinado para
alguém.
e) A evasão escolar, uma vez que o interesse por educar e ser educado, uma das
bases dessa noção de aprendizado, é cada vez mais escasso.
30. O pedagogo Jean Piaget foi um importante pensador, sua contribuição para os
estudos educacionais reside em seu interesse por pensar o processo de
aprendizagem numa chave:
a)
b)
c)
d)
e)

Autonomista.
Privada.
Dialética.
Comunitária.
Biológica.
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