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Processo seletivo 01/2019
Função: Professor de Ensino Básico I
Português
Assim eu vejo a vida
A vida tem duas faces:
Positiva e negativa
O passado foi duro
mas deixou o seu legado
Saber viver é a grande sabedoria
Que eu possa dignificar
Minha condição de mulher,
Aceitar suas limitações
E me fazer pedra de segurança
dos valores que vão desmoronando.
Nasci em tempos rudes
Aceitei contradições
lutas e pedras
como lições de vida
e delas me sirvo
Aprendi a viver.
Cora Coralina
1-O poema acima demonstra:
I.
A amargura de uma senhora que nasceu em tempos rudes.
II. Revolta com a condição de ter nascido mulher
III. A opção de enxergar todos os tombos da vida como aprendizado
IV. Que tudo é aprendizado e vem para nos deixar mais fortes e preparados
Está correto em:
a) I e II
b) I, II e III
c) III e IV
d) I, II, III e IV
2-Tendo em vista a flexão nominal de número, assinale a alternativa em que a
palavra tem a mesma forma, no singular e no plural
a) Galo -de-briga.
b) Cotovelo
c) Arco-íris.
d) Envergadura.
3-Assinale a alternativa correta quanto ao emprego das formas verbais:
a) Quando ele ver o resultado final, ficará orgulhoso de nosso trabalho.
b) Ele interviu, o juiz já resolvera a questão.
c) Reaverem o sitio, pagarão a dívida.
d) Se virem essa bagunça, tomarão providências.

4- Assinale a alternativa que preenche adequadamente as lacunas da sentença
abaixo:
Mario agradeceu pelo lanche que Mônica ___ ofereceu. Pedro ___ da melhor
forma possível. Ele informou que André não ____ ajudou, nem ___ pediu nada.
a) o – fê-lo – o – lhe.
b) lhe – fi-lo – lhe – lhe.
c) lhe – fê-lo – o – lhe.
d) lhe – fê-lo – o – o.
5- Assinale a alternativa cujas palavras devem obrigatoriamente ser grafadas
com “x”, segundo a norma culta da língua:
a) frou_o; me_a; me_ilhão; en_ada.
b) pei_e; fei_e; ve_ame; _aveco.
c) fanto_e; _erife; en_aqueca; me_icano.
d) bru_a; fa_ina; li_o; fa_ada.
Conhecimentos Gerais:
6- Complete o Artigo 157 da Lei Orgânica de Lavrinhas
O Município aplicara, anualmente, nunca menos de _________________ da
receita resultante de impostos e das transferências recebidas do Estado e da
União na manutenção e no desenvolvimento do ensino
a) 55%- cinquenta e cinco por cento
b) 50 % cinquenta por cento
c) 70 % setenta por cento
d) 25% vinte e cinco por cento
7-Assinale a alternativa incorreta de acordo com a Lei Orgânica de Lavrinhas:
a) O Município promovera, mensalmente, o recenseamento de população
escolar e fará a chamada dos educandos.
b) O Município zelara por todos os meios ao seu alcance, pela
permanência do educando na escola.
c) O calendário escolar municipal será flexível e adequado as
peculiaridades climáticas e as condições sociais e econômicas dos
alunos.
d) Os currículos escolares serão adequados as peculiaridades do
Município e valorização de sua cultura e seu patrimônio histórico,
artístico, cultural e ambiental.
8-O município de Lavrinhas teve origem no povoado fundado por Honório
Fidélis do Espírito Santo e Manoel Novaes da Cruz, em 1828, em torno da
Capela de São Francisco de Paula, na localidade denominada Pinheiros. Este
povoado levou inicialmente o nome de:
a) Pinherinho
b) São Francisco de Paula dos Pinheiros
c) Lavrinhas
d) Queluz

9-A prefeitura de Lavrinhas informa que intensificou as ações contra a Dengue
na cidade e que trabalha incansavelmente para que município fique livre da
Dengue. O município recebeu 28 notificações de possíveis casos de Dengue
das quais 10 casos foram positivas, 5 negativas e as demais ainda estão em
análise no Instituto Adolfo Lutz.
Assinale a alternativa correta :Os casos estão concentrados no bairro:
a) Masivou
b) Capela do Jacu
c) Village Campestre
d) Pinheiros
10- Fundada em 1874, a estação ferroviária é um dos principais pontos da
cidade. Ela foi inaugurada
a) por Dom Pedro II
b) por Dom Pedro I
c) Pelos cafeeiros
d) Pelo Prefeito de Queluz

Conhecimentos Específicos:

11- Para Vygotsky, existem três momentos importantes da aprendizagem da
criança:
I-A zona de desenvolvimento potencial, que é tudo que a criança ainda não
domina mas que se espera que ela seja capaz de realizar;
II- A zona de desenvolvimento real, que é tudo que a criança já é capaz de
realizar;
III- A zona de desenvolvimento proximal, que é tudo que a criança somente
realiza com o apoio de outras pessoas.
São corretas:
a) I e II
b) II e III
c) I e III
d) I, II e III
12- Para Vygotsky o brinquedo é fundamental, pois as brincadeiras de “faz-deconta” criam
a) Zona do desenvolvimento proximal.
b) Zona do desenvolvimento potencial
c) Zona do desenvolvimento real
d) Zona do desenvolvimento total

13-Sobre o pensamento behaviorismo, assinale a alternativa incorreta:
a) Segundo Skinner, o ensino se dá apenas quando o que precisa ser
ensinado pode ser colocado sob controle de certas contingências de
reforço.
b) Para Skinner o papel do professor é o de arranjar as contingências de
reforço, de maneira que possibilite ou aumente a probabilidade de que o
aprendiz exiba o comportamento terminal, ou seja, que ele dê a resposta
desejada.
c) Skinner considera que o homem é livre e responsável por suas
escolhas.
d) Skinner considera que o homem é um organismo governado por
estímulos ambientais externos.
14- Para Piaget no início, a inteligência está calcada em atividades motoras,
centradas no próprio indivíduo, numa relação egocêntrica de si para si mesmo.
É a consciência centrada no eu. Este período Piaget chamou de :
a) Estágio Pre Operacional
b) Estagio Operacional
c) Estágio Sensório Motor
d) Estágio Operacional concreta
15- Paulo Freire é considerado um dos pensadores mais notáveis
na história da Pedagogia mundial, tendo influenciado o movimento chamado:
a) Pedagogia Crítica.
b) Pedagogia Waldorf
c) Pedagogia Construtivista
d) Pedagogia Montessoriana
16- Um professor quando deseja identificar as características de aprendizagem
do aluno com a finalidade de escolher o tipo de trabalho mais adequado a tais
características está realizando uma:
a) Avaliação formativa.
b) Avaliação somativa.
c) Avaliação diagnóstica.
d) Avaliação classificatória.
17-A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em seu Artigo 3º,
apresenta os princípios que fundamentam a organização do ensino em nosso
país. Com base na LDB, o ensino será ministrado com base nos princípios,
exceto:
a) Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas de acordo com diretrizes da
gestão.
b) Igualdade de condições para o acesso e permanência e êxito na escola.
c) Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais.
d) Valorização do profissional da educação escolar.

18- Segundo o Artigo 232 da Lei Federal 8069/90, submeter criança ou
adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a
constrangimento, terá como pena:
a) Multa de dez salários mínimos.
b) Detenção de seis meses.
c) Detenção de seis meses a um ano.
d) Detenção de seis meses a dois anos
19- Segundo o artigo 24 da LDB. A educação básica, nos níveis fundamental e
médio, será organizada de acordo com algumas regras comuns, com exceção:
a) a carga horária mínima anual será de oitocentas horas, distribuídas por um
mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo
reservado aos exames finais, quando houver;
b) avaliação cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos
aspectos quantitativos sobre os qualitativos e dos resultados ao longo do
período sobre os de eventuais provas finais
c) poderão organizar-se classes, ou turmas, com alunos de séries distintas,
com níveis equivalentes de adiantamento na matéria, para o ensino de línguas
estrangeiras, artes, ou outros componentes curriculares;
d) nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o
regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que
preservada a sequência do currículo, observadas as normas do respectivo
sistema de ensino;
20-Tendo como referência a abordagem tradicional, que se caracteriza pelo
ensino centrado no professor, cujo principal objeto é transmitir aos alunos o
patrimônio cultural, cientifico que foi construído historicamente pela
humanidade, julgue as afirmações abaixo e complete com V para as
Verdadeiras e F para as Falsas.
( ). Ë caracterizada por ser muito rígida e centrada no professor onde o aluno
apenas escuta as prescrições que lhes são fornecidas por
autoridades.exteriores.
( ) A abordagem tradicional é caracterizada pela concepção de educação como
um produto, já que os modelos a serem alcançados são pré-estabelecidos.
( ).O processo de ensino e aprendizagem não é centrado no professor,
preocupando-se além da variedade de informações com a formação do
pensamento reflexivo.
A sequência correta de cima para baixo é:
a) V – V – F;
b) F – V – F;
c) F – V – V;
d) V – F – V;

