PROFESSOR DE REFORÇO 1º a 5º
Português
Leia atentamente o poema Poemas aos
homens do nosso tempo - XVI, de Hilda
Hilst, escritora brasileira, para responder
às questões de 1 a 5.
Poemas aos homens de nosso tempo XVI
Enquanto faço o verso, tu decerto vives.
Trabalhas tua riqueza, e eu trabalho o
sangue.
Dirás que sangue é o não teres teu ouro
E o poeta te diz: compra o teu tempo
Contempla o teu viver que corre, escuta
O teu ouro de dentro. É outro o amarelo
que te falo.
Enquanto faço o verso, tu que não me lês
Sorris, se do meu verso ardente alguém
te fala.
O ser poeta te sabe a ornamento,
desconversas:
“Meu precioso tempo não pode ser
perdido com os poetas”.
Irmão do meu momento: quando eu
morrer
Uma coisa infinita também morre. É difícil
dizê-lo:
MORRE O AMOR DE UM POETA.
E isso é tanto, que o teu ouro não
compra,
E tão raro, que o mínimo pedaço, de tão
vasto
Não cabe no meu canto.

01. Este excerto tem como tema central:
a)A crítica ao materialismo exacerbado,
que não permite que os indivíduos
percebam a riqueza que existe na arte,
nos sentimentos, na poesia.

b)O apoio à busca do ouro, metal precioso
muito importante para o desenvolvimento
da humanidade.
c)O amor não correspondido de um
homem que deseja cobrir de joias a sua
amada.
d) A crítica ao sentimentalismo exagerado,
que tenta se sobrepor às necessidades
materiais,
que
são
muito
mais
importantes.
02. Nos versos: “Trabalhas tua riqueza, e
eu trabalho o sangue. / Dirás que sangue
é o não teres teu ouro”, a palavra “sangue”
é utilizada para expressar a ideia de:
a)Perdão.
b)Sacrifício.
c)Troca.
d)Riqueza.
03. O poema inteiro trata do eu lírico em
primeira pessoa, exceto no verso: “E o
poeta te diz: compra o teu tempo”. A
autora utilizou-se desse artifício para:
a)Distanciar-se do conflito.
b) Deixar clara que a contraposição existe
entre o indivíduo materialista e o poeta,
enquanto categoria, e não entre o
materialista e o eu lírico, simplesmente.
c)Eximir-se da culpa de não sensibilizar as
pessoas materialistas.
d) Inserir-se no grupo dos indivíduos
materialistas.
04. No verso: “E isso é tanto, que o teu
ouro não compra”, “isso” refere-se a:
a) O ouro.
b)A poesia.
c)O amor de um poeta.
d)O poeta.

05. Observe o verso: “Contempla o teu
viver que corre, escuta”. Se trocarmos os
verbos “contemplar” e “escutar” por “ver” e
“ouvir”, temos:
a)Veja o teu viver que corre, ouça.
b)Veja o teu viver que corre, ouve.
c)Vê o teu viver que corre, ouça.
d)Vê o teu viver que corre, ouve.
CONHECIMENTOS GERAIS
06. O presidente e fundador do Facebook
classificou a incapacidade da empresa de
prevenir episódios como a atuação da
empresa Cambridge Analytica e a
interferência russa nas eleições dos EUA
de 2016 como “um grande erro” e pediu
desculpas. O nome do presidente é:
a) John Tune.
b) Mark Zuckerberg.
c) Bill Gates.
d) Steve Jobs.
07. Até agora exercia o cargo de primeiro
vice-presidente do governo de Cuba,
quando foi eleito quintafeira, 19/04/2018, como presidente do
país pela Assembleia Nacional em
substituição do general Raúl Castro, que
se retira do poder após 12 anos. Trata-se
de:
a) Miguel Díaz-Canel.
b) Salvador Valdés Mesa.
c) Gladys Bejerano.
d) Homero Acosta.

08. "A partir do pôr do sol do
dia 18/04/2018, os judeus dão início às
comemorações
dos
70
anos
____________. Apesar de a data histórica
ter sido em 14 de maio, os
judeus comemoram
neste dia pois
seguem o calendário judaico, que é
diferente do calendário gregoriano e
baseado nos ciclos da Lua." Completa
corretamente a lacuna:
a) Da criação da Organização das Nações
Unidas (ONU).
b) Da queda do nazismo.
c) Da criação do Estado de Israel.
d) Do fim do Holocausto.

09. Moon Jae-In, disse dia 19/04/2018 que
a
Coreia
do
Norte
expressou
compromisso com a “desnuclearização
completa”.
Ele
acrescentou
que
Pyongyang não está impondo condições
para que este processo seja iniciado. As
declarações foram dadas depois de o
presidente Donald Trump ter dito que o
encontro entre Estados Unidos (EUA) e
Coreia do Norte só acontecerá "se for
frutífero”. Moon Jae-In é presidente da:
a) Coreia do Norte.
b) Coreia do Sul.
c) China.
d) Japão.
10. A Lei Orgânica Municipal de Lavrinha
poderá ser emendada mediante proposta:
I - de um terço, no mínimo, dos membros
da Câmara Municipal.
II - do Prefeito Municipal.
III - de iniciativa popular.
Assinale a alternativa correta:
a)Apenas I
b)Apenas II
c) Apenas III
d) I, II e III

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11, A meta 16 do Plano Nacional de
Educação consiste em: "formar, em nível
de pós-graduação, ____________ dos
professores da educação básica, até o
último ano de vigência deste PNE, e
garantir a todos(as) os(as) profissionais
da educação básica formação continuada
em sua área de atuação, considerando
as necessidades, demandas e
contextualizações dos sistemas de
ensino." Completa corretamente a lacuna:
a) 25% (vinte e cinco por cento)
b) 50% (cinquenta por cento)
c) 75% (setenta e cinco por cento)
d) 100% (cem por cento)
12.. De acordo com a Lei de diretrizes e
bases da educação nacional, a educação
básica é formada:
a) pela educação infantil.

b) pela educação infantil e ensino
fundamental.
c) pela educação infantil, ensino
fundamental e ensino médio.
d) pela educação infantil, ensino
fundamental, ensino médio e educação
superior.
13. Complete as lacunas. de acordo com
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional: "O ensino religioso, de matrícula
________, é parte integrante da formação
básica do cidadão e constitui disciplina
dos horários _________ das escolas
públicas
de
ensino
fundamental,
assegurado o respeito à diversidade
cultural religiosa do Brasil, vedadas
quaisquer formas de proselitismo." :
a) facultativa, normais.
b) facultativa, extras.
c) obrigatória, normais.
d) obrigatória, extras.
14.Sobre a Pedagogia Tradicional :
I-Privilegiam o professor, por considerar o
adulto acabado, completo em oposição à
criança imatura e incompleta.
II- Consideram que o homem é
constituído por uma essência imutável,
cabendo à educação conformar-se à
essência humana.
III- Tem como objetivo a transformação
social tornando-a mais justa.
Assinale a alternativa incorreta:
a) I
b) II
c) III
d) I e II
15.Referente a Educação Especial a LDB
define que os sistemas de ensino
assegurarão aos educandos com
necessidades especiais:
I-Currículos, métodos, técnicas, recursos
educativos e organização específica,
para atender às suas necessidades.
II-acesso igualitário aos benefícios dos
programas sociais suplementares
disponíveis para o respectivo nível do
ensino regular.
III- Professores com especialização
adequada em nível superior, para

atendimento especializado na educação
regular e nos cursos de formação
continuada.
IV-. Educação especial para o trabalho,
visando a sua efetiva integração na vida
em sociedade.
Está correto o que se afirma em:
a) I e II
b) II e III
c) I, II e IV
d) I, II, III e IV
16..O Estatuto da Criança e do
Adolescente, no seu artigo 56 – determina
que os dirigentes de estabelecimento de
ensino fundamental comunicarão ao
Conselho Tutelar os casos de:
I-Maus tratos envolvendo seus alunos.
II-Reiteração de faltas injustificadas e de
evasão escolar, esgotados os recursos
escolares.
III-Comportamento agressivo dentro da
escola
IV- Indiferença dos pais na vida escolar
dos filhos
Assinale as alternativas onde todas as
afirmações estão corretas:
a)
b)
c)
d)

Apenas I
I e II
III e II
II, III e IV

17. Assinale a alternativa incorreta sobre a
concepção da pedagogia bancaria de
Paulo Freire:
a.) a educação se torna um ato de
depositar, em que os educandos são os
depositários e o educador o depositante.
b.) O educador e educandos se arquivam
na medida em que não há criatividade,
não há transformação.
c.) A educação e o conhecimento são
processos de busca.
d.) O educador identifica a autoridade do
saber com sua autoridade funcional, que
se opões antagonicamente à liberdade
dos educandos.

18.O que é necessário para ser uma boa
professora construtivista? Assinale a
alternativa correta:

a)Desprendimento intelectual
b)Senso
crítico,
sensibilidade
às
mudanças do mundo combinada com
iniciativa para torná-las significativas aos
olhos dos alunos
c) Flexibilidade para aceitar a si mesma
em processo de mudança contínua. Ela
precisa dar mais de si e precisa estar o
tempo todo se renovando, para sustentar
uma relação com os alunos que não se
baseia na autoridade. mas na qualidade
d) Todas as alternativas estão corretas
19.Segundo Piaget aprender não consiste
em incorporar informações já constituídas e
sim redescobri-las e reinventá-las através
da própria atividade do sujeito diante disto, a
conduta apropriada na situação de ensino
aprendizagem, deveria ser:
I – Partir dos conhecimentos que os alunos
já possuem.
II – Apresentar problemas que gerem
conflitos cognitivos.
III – Dar ênfase a maximização do
desenvolvimento e não apenas à busca de
resultados.
IV – Aceitar soluções erradas como
pertinentes desde que indicadores de
progresso na atividade cognitivo.
Esta incorreta
a) I e II
b) Apenas IV
c) Apenas III
d) Nenhuma das alternativas
anteriores
20, O desenvolvimento da linguagem, de
acordo com Piaget, aparece no período:
a) sensório motor
b) operações concretas
c) pré- operacional
d) operações formais

