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PROFESSOR – EDUCAÇÃO INFANTIL - 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. Sobre Vygotsky é incorreto afirmar:
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a) Nasceu na Rússia.
b) Formou-se em Direito, História e Filosofia.
c) O pano de fundo que influenciou decisivamente a sua formação e o seu
trabalho foi a revolução russa de 1917.
d) Vygotsky é um marxista e tenta desenvolver uma Psicologia com estas
características.
e) Sua obra é diametralmente oposta a de Piaget.
22. Segundo, Piaget, quando na assimilação:
a)
b)
c)
d)
e)

A linguagem se fluidifica.
A mente não se torna monolítica.
A mente se modifica.
A mente se cristaliza.
O corpo se redime.

23. Analise o trecho e assinale a alternativa que completa respectivamente as
lacunas:
De acordo com _____, apenas a acomodação vai promover a descoberta e _____ a
construção do conhecimento. O conhecimento real e _____ é construído por meio de
experiências.
a)
b)
c)
d)
e)

Gardner – Posteriormente – Abstrato.
Piaget – Posteriormente – Concreto.
Vygotsky – Prematuramente – Abstrato.
Freud – Previamente – Concreto.
Freire – Prematuramente – Abstrato.

24. Não é o título de um clássico da literatura infantil brasileira:
a)
b)
c)
d)
e)

Urupês.
Reinações de Narizinho.
Sítio do Pica Pau Amarelo.
O Menino Maluquinho.
O Natal de Manuel.

25. É incorreto afirmar a respeito da Lateralidade:
a) Define-se como uma dominância lateral na criança.
b) É o domínio de um lado do corpo sobre o outro.
c) Quando bebês, podemos dizer que somos ambidestros, já que utilizamos
ambas as mãos, sendo difícil perceber se seremos destros, canhotos ou
ambidestros para a vida toda.

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

d) Não é congênita e surge de forma súbita.
e) Ainda não se sabe ao certo o que provoca esse fenômeno.
26. Segundo Vygotsky, o desenvolvimento cognitivo do aluno se dá por meio:
a)
b)
c)
d)
e)

Da interação social.
Do sono.
De alienação integrada.
Da alienação compassiva.
Do diálogo restrito.

27. Analise o trecho e assinale a alternativa que completa respectivamente as
lacunas:
A essência do processo de aprendizagem significativa é que as ideias expressas são
relacionadas às informações _____ adquiridas pelo aluno _____ por meio de uma
relação não arbitrária e _____.
a)
b)
c)
d)
e)

Concretamente – Posteriormente – Adjetiva.
Simbolicamente – Previamente – Substantiva.
Sistematicamente – Posteriormente – Proverbial.
Abstratamente – Previamente – Proverbial.
Sistematicamente – Posteriormente – Substantiva.

28. Dedicava-se, nos primeiros anos de sua carreira, a descobrir a causa e a cura
para distúrbios histéricos:
a)
b)
c)
d)
e)

Emília Ferreiro.
Howard Gardner.
Jean Piaget.
Sigmund Freud.
Lev Vygotsky.

29. Na Teoria das Inteligências Múltiplas é central o conceito de:
a)
b)
c)
d)
e)

Hereditariedade.
Cultura.
Família.
Religião.
Ascendência.

30. Receita e regulamento são gêneros que:
a) Narram.
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b)
c)
d)
e)

Argumentam.
Depõem.
Descrevem ações.
Dissertam.

