Processo Seletivo 01/2017
Cargo: Professor Educação Básica
TRADUZIR_SE
Uma parte de mim é todo mundo: outra
parte é ninguém: fundo sem fundo.
Uma parte de mim é multidão: outra parte
estranheza e solidão.
Uma parte de mim pesa, pondera: outra
parte delira.
Uma parte de mim almoça e janta: outra
parte se espanta.
Uma parte de mim é permanente: outra
parte se sabe de repente.
Uma parte de mim é só vertigem :outra
parte, linguagem.
Traduzir-se uma parte na outra parte- que
é uma questão
de vida ou morte - será arte?
Ferreira Gullar.
01- Neste texto o autor quis demonstrar:
a) A ambiguidade de sua personalidade.
b) Sua introspecção..
c) Com versos curtos e diretos a sua auto
análise.
d) Todas as respostas estão corretas
02- O texto demonstra:
a) A revolta do autor.
b) A dualidade do autor.
c) A baixa autoestima do autor.
d) A alta estima do autor.
03- No sentido figurado vertigem quer dizer:
a) Loucura momentânea.
b) Irracionalidade
c) Tentação subida
d) Todas as alternativas estão corretas
04-O autor conclui:
a) Necessidade de ir a um analista.
b) Talvez só através da arte possa se
traduzir uma parte na outra.
c) Que é uma pessoa imatura
d) Todas as alternativas estão corretas.
05-Pedaços alegres do seu coração.
Aponte a figura de linguagem:

a)
b)
c)
d)

Metonímia
Comparação
Paradoxo
Antítese

6- Complete de acordo com o artigo 110
da Lei Orgânica de Areias:
A duração do trabalho normal não poderá
ser superior a ______________ e
____________, facultada a compensação
de horários e a redução da jornada, na
forma da Lei;
a)Oito (08) horas diárias e 44 (quarenta e
quatro) semanais.
b)Oito (08) horas diárias e 40 (quarenta)
semanais.
c)Dez (10) horas diárias e 44 (quarenta e
quatro) semanais.
d)Dez (10) horas diárias e 40 (quarenta)
semanais.
7-Segundo o Artigo 114 da Lei Orgânica
de Areias é vedada acumulação
remunerada de cargos públicos, exceto
quando houver compatibilidade de horário:
I - a de dois cargos de professor.
II- a de um cargo de professor com outro
de técnico ou científico.
III- a de dois cargos privativos de
profissionais de saúde com profissões
regulamentadas.
São corretas:
a) I
b) I e II
c) I e III
d) I, II e III
8- Complete: Presidente do Supremo
Tribunal
Federal,__________________
defendeu nesta sexta-feira, 17, em
entrevista à rádio CBN, a realização de
um referendo ou plebiscito para definir
pontos da reforma política.
a) Ministra Carmem Lúcia.
b) Rodrigo Janot.
c) Eliseu Padilha.
d) Aloysio Nunes Ferreira.

9- Em dezembro de 2016, o presidente
_______ Juan Manuel Santos, recebeu o
prêmio Nobel da Paz. Para a cerimônia
que aconteceu em Oslo, na Noruega,
Santos levou dez vítimas do conflito. Além
disso, em seu pronunciamento, usou
trechos da música de Bob Dylan
(vencedor do Nobel de Literatura).
Complete corretamente a lacuna:
a) da Noruega.
b) do Chile.
c) da Venezuela.
d) da Colômbia.
10- De acordo com a Lei Orgânica de
Areias
o
município
comemora.
anualmente sua emancipação em:
a) 26 de julho.
b) 14 de setembro.
c) 18 de novembro.
d) 27 de abril.
11-Segundo o artigo 87 do Estatuto da
criança e adolescente, são linhas de ação
da política de atendimento:
I-Serviços,
programas,
projetos
e
benefícios de assistência social de
garantia de proteção social e de
prevenção e redução de violações de
direitos,
seus
agravamentos
ou
reincidências.
II-Serviços especiais de prevenção e
atendimento médico e psicossocial às
vítimas de negligência, maus-tratos,
exploração, abuso, crueldade e opressão.
III-Serviço de identificação e localização
de pais, responsável,
crianças e adolescentes desaparecidos.
IV - Auxilio financeiro para as entidades
de defesa dos direitos da criança e do
adolescente.
São corretas:
a) Todas as alternativas
b) Apenas Três alternativas
c) Apenas Duas alternativas
d) Apenas Uma alternativa

12- O Estatuto da Criança e Adolescente,
afirma ser proibida a venda à criança ou
ao adolescente de:
I - armas, munições e explosivos.
II - produtos cujos componentes possam
causar dependência física ou psíquica
ainda que por utilização indevida.
III- fogos de estampido e de artifício,
exceto aqueles que pelo seu reduzido
potencial sejam incapazes de provocar
qualquer dano físico em caso de utilização
indevida.
IV-bilhetes lotéricos e equivalentes.
São corretas:
a)Todas as alternativas
b)Apenas Três alternativas
c)Apenas Duas alternativas
d)Apenas Uma alternativa
13-Complete segundo o art. 205 da
Constituição Federativa do Brasil: A
educação, direito de todos e dever do
Estado
e _______________, será
promovida
e
incentivada
com
a
colaboração da sociedade, visando ao
pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho.
a) Do município.
b) Da família.
c) Da sociedade
d) Da União.
14-Segundo o art. 3º da Lei de Diretrizes e
Bases: O ensino será ministrado
com base nos seguintes princípios:
I - coexistência de instituições públicas e
privadas de ensino;
II- valorização da experiência extraescolar.
III - vinculação entre a educação escolar,
o trabalho e as práticas sociais.
IV - consideração com a diversidade
étnico-racial.
São corretas:
a)
Apenas uma alternativa.
b)
Apenas duas alternativas
c)
Apenas três alternativas
d)
Todas as alternativas

15- O poder público, na esfera de sua
competência federativa, deverá:
I-Recensear anualmente as crianças e
adolescentes em idade escolar, bem
como os jovens e adultos que não
concluíram a educação básica;
II - Fazer-lhes a chamada pública;
III Zelar, junto ao Poder Jurídico, pela
frequência à escola.
São corretas:
a)
I
b)
I e II
c)
I e III
d)
I, II e III.

outros indivíduos, mediadas pelos
padrões da cultura vigente. O
desenvolvimento e aprendizagem são
processos ativos, no qual existem ações
intencionais mediadas por várias
ferramentas. A mais importante dessas
ferramentas é ____________, está na
base do intelecto humano.

16- Nas Teorias do Condicionamento,
temos as contribuições que definem a
aprendizagem como resultado de ações
ligadas diretamente ao comportamento –
estimulo e resposta. O professor estimula,
reforça os comportamentos que levam a
aprendizagem. Temos como
representante desta teoria:
a) Piaget.
b) Freinet.
c) Skinner.
d) Walton

19-Sobre o construtivismo:
1- Propõe que o aluno participe
ativamente do próprio aprendizado,
mediante a experimentação, a pesquisa
em grupo, o estímulo à dúvida e o
desenvolvimento do raciocínio.
2-Rejeita a apresentação de
conhecimentos prontos ao estudante,
como um prato feito, e utiliza de modo
inovador técnicas tradicionais como, por
exemplo, a memorização.
3-Enfatiza a importância do erro não
como um tropeço, mas como um
trampolim na rota da aprendizagem.
4-Condena a rigidez nos procedimentos
de ensino, as avaliações padronizadas e
a utilização de material didático
demasiadamente estranho ao universo
pessoal do aluno.
São corretas:
a) Apenas uma afirmação.
b) Apenas duas afirmações.
c) Apenas três afirmações
d) Todas as afirmações

17- Neste estagio, definido por Piaget a
criança começa a construir conceitos
através de estruturas lógicas, consolida
a observação de quantidade e constrói o
conceito de número. Seu pensamento,
apesar de lógico, ainda está centrado
nos conceitos do mundo físico, onde
abstrações lógicas-matemáticas são
incipientes.O texto refere-se:

a)
b)
c)
d)

Estagio sensório motor
Estágio Pré Operatório.
Estágio Operatório Concreto
Estágio Operatório Formal.

18-Complete: De acordo Vygotsky (1978),
o ser humano é um ser social, que
constrói sua individualidade a partir das
interações que estabelece entre com

a)
b)
c)
d)

Socialização
Linguagem
Vontade
Determinação

20-Para ser uma boa professora
construtivista é necessário:
1-Mentalidade
aberta,
atitude
investigativa, desprendimento intelectual.
2-Senso
crítico,
sensibilidade
às
mudanças do mundo combinada com
iniciativa para torná-las significativas aos
olhos dos alunos.
3-Flexibilidade para aceitar a si mesma
em processo de mudança contínua.
4-Renovação constante, para sustentar
uma relação com os alunos que não se
baseia na autoridade mas, na qualidade.
Está correto:
a)Apenas uma afirmação.
b)Apenas duas afirmações.
c)Apenas três afirmações
d)Todas as afirmações

