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Cargo : Professor Ensino Básico I

LINGUA PORTUGUESA
Leia atentamente o poema Geometria dos
ventos de Rachel de Queiroz, escritora
brasileira, para responder às questões de 1 a
5.

Geometria dos Ventos
Eis que temos aqui a Poesia,
a grande Poesia
Que não oferece signos
nem linguagem específica, não respeita
sequer os limites do idioma. Ela flui, como um
rio.
como o sangue nas artérias,
tão espontânea que nem se sabe como foi
escrita.
E ao mesmo tempo tão elaborada feito uma flor na sua perfeição minuciosa,
um cristal que se arranca da terra
já dentro da geometria impecável
da sua lapidação.
Onde se conta uma história,
onde se vive um delírio; onde a condição
humana exacerba,
até à fronteira da loucura,
junto com Vincent e os seus girassóis de fogo,
à sombra de Eva Braun, envolta no mistério ao
mesmo tempo
fácil e insolúvel da sua tragédia,
Sim, é o encontro com a Poesia.
01. Leia atentamente as afirmações a seguir:
I – O poema pode ser considerado
metalinguístico, pois discute a arte de fazer
poesia,
II - para Rachel de Queiroz, o trabalho poético
resulta apenas de muito empenho e lapidação.
III – o poema em questão discute forma e
conteúdo da arte poética.
É (São) correta(s) a(s) afirmação (ões):
a) I e III.
b) Apenas I.
c) Todas.
d) II e III.

02. A figura de linguagem presente nos versos
“Ela flui, como um rio./ como o sangue nas
artérias,” é :
a) Zeugma
b) Paradoxo.
c) Metáfora
d) Comparação.

03. Assinale a alternativa correta:
a) Rachel de Queiroz destaca um paradoxo na
criação poética, pois afirma que a poesia, ao
mesmo tempo em que é espontânea, é
elaborada.
b) O campo semântico negativo – “sangue”,
“delírio”, “loucura”, fogo”, “sombra”, “tragédia” –
escolhido pela poetiza contribui para a visão
pessimista sobre a elaboração de poemas.
c) Em “que nem se sabe como foi escrita”, no
verso 7, Rachel de Queiroz faz uso da figura
de linguagem prosopopeia, pois atribui
características humanas à poesia.
d) Ao final do poema, Queiroz não exige do
leitor nenhum conhecimento de mundo.
04. O verbo “exacerba”, presente no verso 14,
pode ser substituído, sem prejuízo, por:
a) Oculta-se.
b) Ameniza-se.
c) Agrava-se.
d) Lenifica
05. No verso “até à fronteira da loucura,” a
ocorrência da crase está:
a) Correta e é obrigatória, tendo em vista que
fronteira é uma palavra feminina
b) Correta e é facultativa, tendo em vista que,
após a preposição “até”, não há necessidade
do emprego da preposição “a”.
c) Incorreta, pois após a preposição “até”, não
se deve empregar a preposição “a”.
d) Incorreta, pois não ocorre a elisão da
preposição “a” com o artigo feminino “a”, nesse
caso.

CONHECIMENTOS GERAIS
6. A 10ª Cúpula do Brics acontecerá entre os
dias 25 e 27 de julho próximo, no Centro de
Convenções de Johanesburgo, na África do
Sul, com a presença dos cinco chefes de
Estado do bloco. O Brics reúne:
a) África, Estados Unidos, Equador, Japão e
China.
b) Chile, México, Brasil, Rússia e Argentina.
c) Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
d) Itália, França, Turquia, Jamaica e Indonésia.
7. "Pelo menos 27 pessoas morreram, entre
elas um policial e um jornalista, nos protestos
contra a reforma da previdência social
___________ que começaram quarta-feira,
informaram dia 22/04/2018 as organizações de
direitos humanos do país centro-americano. O
jornalista Ángel Ganoa morreu ao ser atingido
por um disparo na cidade de Bluefields, na
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Região Autônoma da Costa Caribe Sul (Racs),
enquanto transmitia ao vivo os protestos contra
o governo de Daniel Ortega, confirmou o
programa de notícia El Meridiano, para o qual
a vítima trabalhava." Completa corretamente a
lacuna:
a) na Nicarágua.
b) em Honduras.
c) na Costa Rica.
d) no Panamá.

II - as instituições de educação infantil
criada e mantidas pela iniciativa privada;

8. Complete segundo o artigo 187° da Lei
Orgânica do Município:
Lavrinhas: comemorara, anualmente o
_________data da emancipação político
administrativo do Município.
a)dia 26 ( vinte e seis )de agosto
b) dia 25 (vinte e cinco) de novembro
c) dia 15 (quinze) de janeiro
d) dia 27(vinte e sete) de junho

a)
b)
c)
d)

9. A cidade de Lavrinhas conta com:
a) 7 vereadores
b) 8 vereadores
c) 9 vereadores
d) 11 vereadores
10,O atual Ministro da Educação empossado
em 2018, pelo presidente Temer é:
a) Mendonça Filho
b) Rossieli Soares da Silva,
c) Bruno Covas
d) Marcio França
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11. .O artigo 112 do ECA, Lei 8069/90, prevê
como medidas sócio educativas:
I – obrigação de reparar o dano
II – liberdade vigiada
III internação em estabelecimento de
contenção
IV – abrigamento
V – semiliberdade
Assinale as alternativas onde todas as
afirmações estão corretas:
a) I, II e III
b) I, II e IV
c) I e V
d) I, II, III, IV, V

12.-Segundo o artigo 18 da LDB, os sistemas
municipais de ensino compreendem.
I - as instituições do ensino fundamental,
médio e de educação infantil mantida pelo
Poder Público municipal;

III – os órgãos municipais de educação.
IV- as instituições de ensino fundamental e
médias criadas e mantidas pela iniciativa
privada.
São corretas:
I, II e IV
I, II e III
I e IIII
I, II, III e IV

13. De acordo com Estatuto da Criança e do
Adolescente no seu Art. 53: a criança e o
adolescente tem direito a educação, visando
ao pleno desenvolvimento de sua pessoa,
preparo para o exercício da cidadania e
qualificação para o trabalho, assegurando:
I – Igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola
II – direito ao ensino religioso na escola
III – direito de ser respeitado por seus
educadores
IV – direito de contestar o calendário escolar
V- direito de estudar na escola que escolher
Assinale as alternativas onde todas as
afirmações estão corretas:
a) I e III
b) II e IV
c) IV e V
d) V e II
14. Segundo Piaget a capacidade de classificar
objetos aparece no:
a) Estágio operações concretas.
b) Estágio sensório-motor.
c) Estágio pré-operatório.
d) Estágio formal.
15. Assinale a alternativa incorreta sobre
Burrhus Frederic Skinner:
a) Foi criador do modelo didático conhecido
como ensino programado
b)Skinner foi o cientista do comportamento e
do aprendizado. Para este psicólogo
behaviorista educação deve ser planejada
passo a passo, de modo a obter os resultados
desejados na “modelagem” do aluno.
c)O behaviorismo clássico, que Skinner
defendia, abraçou a ideia de que todo
comportamento humano é infalivelmente
controlável por meio do padrão de estímuloresposta.
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d)Tinha como objetivo definir consciência,
vontade, inteligência, emoção e memória
16. O termo Educação Bancaria que define
uma educação alienante foi criada por:
a)Paulo Freire
b)Carl Rogers
c)Darcy Ribeiro
d)Anysio Teixeira

17. Sobre a avaliação escolar
I-:Durante muito tempo, a avaliação foi usada
como instrumento para classificar e rotular os
alunos entre os bons, os que dão trabalho e os
que não têm jeito.
II-A avaliação é um importante instrumento
porque possibilita: obter dados sobre o
processo de aprendizagem de cada criança.
III-Possibilita reorientar as práticas de
aprendizagem.
IV-Norteia elaborar o planejamento escolar.
São Corretas:
a) I, II e III
b) II, III e IV
c) II e III
d) I, II, III e IV

20, Pedagogia baseada nas ideias da
psicologia de Vigotsky e do materialismo
histórico. É um método pedagógico que
entende que a educação é o ato de produzir
em cada indivíduo a humanidade, que é
produzida histórica e coletivamente pelo
conjunto dos homens.
a.) Histórico critica
b.) Educação Popular
c.) Critico Social
d.) Libertadora

3º artigo da LDB define que o
ensino: será ministrado com base nos
18. O

seguintes princípios:

I- avaliação constante do profissional da
educação escolar;
II - valorização da experiência extra- escolar;
III - consideração com a diversidade étnicoracial
IV- garantia do direito à educação e à
aprendizagem ao longo da vida.

São corretas:
a) I, II e III
b) I, III e IV
c) II, III e IV
d) I, II, III e IV
19, A educação básica, nos níveis
fundamental e médio, será organizada de
acordo com as seguintes regras comuns:: A
carga horária mínima anual será de
___________ horas para o ensino fundamental
e para o ensino médio, distribuídas por um
mínimo de_______dias de efetivo trabalho
escolar, excluído o tempo reservado aos
exames finais, quando houver.
a)
b)
c)
d)

Trezentos e Duzentos e vinte
Duzentos e Duzentos
Quatrocentos e Trezentos
Oitocentas e duzentas
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