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PROVA ESPECÍFICA – PROFESSOR I 

 

1. Leia o trecho abaixo e reflita sobre a pratica docente. 

“[...] a atitude de se partir para o externo a sua realidade e em seguida voltar-se 

novamente para seu contexto atual considerando e refletindo o que foi visto, a 

fim de melhorar o que havia aprendido anteriormente, e chamado de reflexão-

na-ação”, ou seja, partimos do que fazíamos para conhecermos algo novo, 

passamos por um processo de reflexão sobre o que acabamos de conhecer e, 

em seguida, voltamos para a nossa realidade, de modo que possamos 

acrescentar o que refletimos com o objetivo de dar um salto qualitativo em 

nossa pratica. 

 

Assinale a alternativa incorreta, que NÃO condiz ao que um professor deve 

fazer. 

A) O professor deve partir da sua pratica para conhecer algo novo, passar 

por um processo de reflexão sobre o novo conhecimento e voltar para a 

realidade de que partiu, acrescentando o que refletiu e conheceu, dando 

um salto qualitativo em sua pratica docente. 

B) O professor não deve partir da sua pratica, mas sim, das teorias de 

diferentes pensadores, passar por um processo quantitativo sobre o 

novo conhecimento e voltar para a realidade de que partiu, 

acrescentando o que refletiu e conheceu, dando um salto quantitativo 

em sua pratica docente. 

C) O trabalho docente envolve diferentes dimensões, sendo o processo 

ação – reflexão - ação, essencial para garantir que o ensino e a 

aprendizagem aconteçam de maneira horizontal e enriquecedora para 

alunos e professores. 

D) O professor deve ter uma pratica reflexiva, saber trabalhar em equipe, 

ter autonomia e responsabilidades continuas, além de possuir um bom 

acompanhamento das aprendizagens. 

 

2. Assinale a alternativa abaixo que está de acordo com a Lei nº 

9.394/1996. 

A) A União poderá aplicar, anualmente, 18%, e os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, 25%, ou o que consta nas respectivas 

Constituições ou Leis Orgânicas, da receita resultante de impostos, 

compreendidas as transferências constitucionais, na manutenção e 

desenvolvimento do ensino público. 

B) A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos 

respectivos Municípios, será considerada, para efeito do cálculo previsto 

no art. 68 da LDB, receita do governo que a transferir. 
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C) Serão consideradas incluídas nas receitas de impostos mencionadas 

neste artigo as operações de crédito por antecipação de receita 

orçamentária de impostos. 

D) Para fixação inicial dos valores correspondentes aos mínimos estatuídos 

neste artigo, será considerada a receita estimada na lei do orçamento 

anual, ajustada, quando for o caso, por lei que autorizar a abertura de 

créditos adicionais, com base no eventual excesso de arrecadação. 

 

3. Analise as seguintes afirmativas concernentes ao planejamento e à 

organização do ensino.  

I. O planejamento do ensino centrado em aulas expositivas potencializa a 

criação de estratégias que favorecem a interação dos alunos com os objetos 

do conhecimento (os tópicos do currículo).  

II. Para exercer seu papel de mediador entre o livro didático e os alunos, o 

professor deve realizar uma avaliação crítica do livro e definir o ritmo e as 

maneiras de seu uso segundo os conhecimentos prévios de seus alunos e 

suas possibilidades cognitivas.  

III. Um planejamento pedagógico cuidadoso deve começar pela clarificação 

dos objetivos educacionais passando pela seleção das ideias importantes do 

conteúdo e das habilidades a serem desenvolvidas.  

 

A partir dessa análise, pode-se concluir que estão CORRETAS. 

A) Apenas as afirmativas I e II.  

B) Apenas as afirmativas I e III.  

C) Apenas as afirmativas II e III.  

D) Todas as afirmativas.  

 

4. Considere as afirmações abaixo e assinale a alternativa CORRETA. 

I. A avaliação do rendimento escolar, fortalece o aluno e os professores a se 

auto constituírem como sujeitos morais e políticos. 

II. A avaliação do rendimento escolar deve ser feita com instrumentos objetivos 

a fim de que se tomem decisões justas e inequívocas. 

III. É necessário desvincular a avaliação de rendimento escolar da decisão de 

aprovar e reprovar alunos. 

IV. A avaliação do rendimento escolar precisa ser unificada nos procedimentos, 

a fim de que se parta de bases igualitárias para classificar o desempenho dos 

alunos. 

 

A) Estão corretas as afirmativas I, II e IV. 

B) Estão corretas as afirmativas I, II e III. 

C) Estão corretas apenas as afirmativas III e IV. 

D) Estão corretas apenas as afirmativas I e IV. 
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5. Na perspectiva da Pedagogia da Autonomia (Paulo Freire), ensinar 

exige dos educadores alguns saberes fundamentais, dentre os quais 

NÃO se inclui:  

A) Exercício de curiosidade.  

B) Intransigência intelectual.  

C) Liberdade e autoridade.  

D) Rigorosidade científica.  

 
6. Durante muito tempo, considerava-se analfabeto o indivíduo incapaz de 

escrever o próprio nome. Nas últimas décadas, a resposta à pergunta 

“sabe ler e escrever um bilhete simples?”, é que define a hipótese do 

aluno estar ou não alfabetizado. Essa mudança: 

A) Resulta da necessidade de definir um critério capaz de abranger toda a 

gama de usos que as pessoas fazem da leitura e da escrita. 

B) Apoia-se no pressuposto de que por meio desse crivo é possível 

diferenciar, de maneira inequívoca, o indivíduo apenas alfabetizado do 

letrado. 

C) Decorre das alterações na maneira de considerar o significado do 

acesso à leitura e à escrita em nosso país. 

D) Sinaliza o abandono de um conceito genérico de alfabetização e a 

adoção de uma concepção mais consentânea aos índices de 

escolarização da população brasileira. 

 

7. Considere o enunciado abaixo e marque a alternativa CORRETA. 

“Uma professora propõe aos seus alunos uma atividade experimental, com o 

objetivo de demonstrar a influência da luz no desenvolvimento das plantas. 

Para tanto, entregou a cada um deles uma ficha contendo os materiais a serem 

utilizados no experimento e o procedimento para obtenção dos resultados”. 

As atividades realizadas nesta unidade didática 

A) Fornecem informações prontas e acabadas aos alunos. 

B) Permitem que os alunos criem seus próprios experimentos. 

C) Permitem a construção de problemas numa ação conjunta professor-

aluno. 

D) Permitem saber quais os conhecimentos prévios dos alunos. 

 

8. De acordo com pensamento freireano, a relação entre professor e aluno 

deve ser: 

A) Uma relação de opressor e oprimido, em que o docente e o detentor do 

conhecimento e o discente e um sujeito passivo, que precisa aprender 

tudo, não e o sujeito cardeal do processo educacional, mas sim, um 

coadjuvante. 

B) A relação professor-aluno precisa ser integrada, onde ambos aprendem, 

procurando alternativas para os desafios do cotidiano, na qual o 
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educador respeita os limites e condições do aluno, e o professor auxilia 

o aluno a estar sempre em contato com a sua realidade. 

C) A relação professor-aluno precisa ser descentralizada, onde ambos 

aprendem, procurando alternativas para os desafios do cotidiano, na 

qual o educador respeita os limites e condições do aluno, e o professor 

auxilia o aluno a estar sempre de fora de sua realidade, a fim de 

enxergar o todo. 

D) Uma relação de opressor e oprimido, em que o docente e o detentor do 

conhecimento e o discente é um sujeito ativo, que precisa aprender 

tudo, e o sujeito cardeal do processo educacional, e o professor fica em 

segundo plano. 

 

9. A Didática constitui disciplina essencial nos processos de formação de 

professores, notadamente articulando o saber, o saber-ser e o saber-

fazer. No contexto dessa análise, pode-se afirmar CORRETAMENTE, 

acerca da concepção tradicional de Didática que: 

A) Refere-se a um conjunto de procedimentos universais relativos à 

docência; 

B) Afirma a neutralidade científica do método, a preocupação com os meios 

desvinculados dos fins e do contexto; 

C) Caracteriza-se por transcender métodos e técnicas de ensino, buscando 

articular escola/sociedade; 

D) Compreende uma doutrina da instrução, revelando-se como um conjunto 

de normas prescritivas centradas no método; 

 

 

10. Acerca das incumbências dos municípios, está INCORRETO afirmar 

que:  

A) Cabe aos municípios organizar, manter e desenvolver os órgãos e 

instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às 

políticas e planos educacionais da União e dos Estados.  

B) É competência dos municípios requisitar ação redistributiva por parte 

dos órgãos coordenadores dos estabelecimentos de ensino em relação 

às suas escolas.  

C) Compete aos municípios baixar normas complementares para o seu 

sistema de ensino.  

D) Está entre as funções dos municípios oferecer a educação infantil em 

creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental, 

permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando 

estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de 

competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados 

pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino.  
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11. Sobre a Educação Básica é INCORRETO dizer:  

A) Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, 

públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura 

afro-brasileira e indígena.  

B) O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das 

diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, exceto 

das matrizes indígena e africana.  

C) Na parte diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente, a 

partir da quinta série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira 

moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade escolar, dentro das 

possibilidades da instituição.  

D) O conteúdo programático a que se refere o artigo 26-A incluirá diversos 

aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da 

população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o 

estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos 

povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o 

negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas 

contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à 

história do Brasil.  

 

12. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, - Lei no 8.069 

de 13 de Julho de 1990, 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 -lhes: 

I. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; direito de 

ser respeitado por seus educadores; 

II. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias 

escolares superiores; 

III. Direito de organização e participação em entidades estudantis; 

IV. Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. 

 

Assinale as alternativas CORRETAS. 

A) I e IV. 

B) I, III e IV. 

C) Todas estão corretas. 

D) II e IV. 

 

13.  A que tipo de escola se enquadra a Didática que oferece menos 

atenção aos conhecimentos sistematizados, valorizando mais o 

processo da aprendizagem e os meios que possibilitam o 

desenvolvimento das capacidades e habilidades intelectuais dos alunos? 

A) Moderna. 

B) Tecnicista; 
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C) Escolanovista; 

D) Crítica; 

 

14. O processo de seleção dos conteúdos deve ocorrer de forma 

sistemática e criteriosa, contribuindo para que as experiências de 

ensino/aprendizagem sejam significativas. A partir dessa concepção, pode-

se afirmar CORRETAMENTE, que se constituem em critérios de seleção de 

conteúdos de ensino, EXCETO: 

A) Flexibilidade; 

B) Utilidade; 

C) Significação; 

D) Afetividade; 

 

 

15. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão as seguintes 

diretrizes, EXCETO. 

A) A difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e 

deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem 

democrática.  

B) Consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada 

estabelecimento.  

C) Orientação para o trabalho.  

D) O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, 

constituirá componente curricular obrigatório nos diversos níveis da 

educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos 

alunos  

 

16. A avaliação que se coloca a serviço da aprendizagem deve, também, ter 

como objetivo a compreensão da realidade escolar, visando ao 

aprimoramento das ações educativas.  

Uma avaliação nesse enfoque apresenta as seguintes características, 

EXCETO. 

A) Constata a situação de aprendizagem do educando para subsidiar a 

atribuição de notas ou conceitos e a definição da progressão/não-

progressão e certificação do aluno.  

B) É contínua, configurando-se como uma prática dinâmica de 

investigação, de análise das observações realizadas ao longo do 

processo ensino-aprendizagem.  

C) Incide sobre a atuação dos professores e outros profissionais da escola, 

sobre os conteúdos, processos de ensino, recursos físicos e materiais 

disponíveis.  

D) Possibilita ao aluno o desenvolvimento de sua capacidade de autocrítica 

mediante exercícios de auto avaliação de sua participação no processo 

ensino-aprendizagem.  
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17. É consequência do fracasso escolar:  

A) O aumento de suicídios nas camadas mais baixas da população.  

B) O aprimoramento do ensino para aqueles que conseguiram manter-se 

no processo de ensino – aprendizagem.  

C) A formação de indivíduos sem auto estima e sem capacidade de análise 

crítica.  

D) A seleção natural dos mais capazes para a aprendizagem.  

 

 

18. De acordo com o art. 205 da Constituição Federal, as três finalidades da 

educação são: o pleno desenvolvimento da pessoa, o seu preparo para o 

exercício da cidadania e a sua:  

A) Liberdade de aprender, ensinar e pesquisar;  

B) Formação intelectual, física e religiosa;  

C) Qualificação para o trabalho;  

D) Garantia ao direito a padrões de qualidade;  

 

 

19. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) considera como 

adolescente a pessoa que tem:  

A) Entre 12 anos incompletos e 16 anos de idade;  

B) Entre 12 e dezoito anos de idade;  

C) Entre 11 incompletos e 18 anos de idade;  

D) Entre 12 anos incompletos e 21 anos de idade;  

 

 

20. Para Perrenoud, NÃO é correto afirmar:  

A) Aprender não é primeiramente memorizar, estocar informações, mas 

reestruturar seu sistema de compreensão do mundo.  

B) A didática das disciplinas se interessa cada vez mais pelos erros e tenta 

compreendê-los, antes de combatê-los.  

C) O Professor deve interessar-se pelos erros, aceitando-os como etapas 

estimáveis do esforço, de compreender, esforçar-se, não corrigi-los 

proporcionando ao aprendiz, porém, os meios para tomar consciência 

deles, identificar sua origem e transpô-los.  

D) O erro não deve ser considerado uma ferramenta para ensinar.  

 

21. A definição de objetivos de ensino, gerais ou específicos, é essencial no 

processo de organização e de desenvolvimento do trabalho docente. Pode-

se afirmar, CORRETAMENTE, que os objetivos específicos referem-se a 

proposições: 

A) Claras a serem alcançadas em curto prazo de tempo; 
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B) Abrangentes e vagas, alcançáveis a longo prazo; 

C) Comportamentais, alcançáveis a longo prazo; 

D) De domínio afetivo a serem alcançados a médio prazo; 

 

22. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação:  

 

A) Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 

específicos, para atender às suas necessidades.  

B) Terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível 

exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas 

deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa 

escolar para os superdotados.  

C) Professores com especialização adequada em nível médio ou superior, 

para atendimento especializado, bem como pessoas comuns que atuem 

como professores do ensino regular que, neste caso, não possuam 

necessariamente qualquer formação específica, mas capacitados para a 

integração desses educandos nas classes comuns.  

D) Educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na 

vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não 

revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante 

articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que 

apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou 

psicomotora.  

 

23. Na concepção piagetiana, a aprendizagem só ocorre: 

A) No intervalo entre o conhecimento real e o conhecimento potencial. 

B) Mediante um conjunto de estímulos e respostas. 

C) Mediante a interação entre os sujeitos. 

D) Mediante a consolidação das estruturas de pensamento. 

 

24. Quando os professores de uma escola são convidados a pensar a 

elaboração do currículo no espaço escolar, considerando os componentes 

do currículo como sendo: O que ensinar – Quando ensinar − Como ensinar 

podemos afirmar que tal elaboração conjunta pode propiciar a construção 

de conhecimento no âmbito da escola. Os componentes curriculares – o 

quê, como e quando – são impulsionadores de discussões importantes, 

respectivamente, no âmbito da: 

 

A) Sequenciação, didatização, e seleção dos conteúdos. 

B) Metodologia, problematização e sequenciação dos conteúdos. 

C) Seleção, didatização e metodologia dos conteúdos. 

D) Seleção, metodologia e sequenciação dos conteúdos. 
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25. A respeito da Educação Especial, verifique a veracidade das afirmativas 

a seguir.  

I. Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola 

regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial.  

 

II. O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 

especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, 

não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular.  

 

III. A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na 

faixa etária de um a sete anos, durante a educação infantil.  

 

Estão CORRETAS:  

A) I e II  

B) I e III  

C) II e III  

D) I, II e III  

 

 

 

 

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
Partir 

Amyr Klink 
 A situação a bordo era desoladora. O vento ensurdecedor, o mar difícil, 
roupas encharcadas, muito frio e alguns estragos. Pela frente, uma eternidade 
até o Brasil. Para trás, uma costa inóspita, desolada e perigosamente próxima. 
Sabia melhor que ninguém avaliar as dificuldades que teria daquele momento 
em diante. Eu estava saindo na pior época do ano, final de outono, e teria pela 
frente um inverno inteiro no mar. 
 A fria e difícil corrente de Benguela, meu caminho obrigatório até as 
proximidades da Ilha de Santa Helena, é particularmente perigosa no mês de 
junho. Sempre planejei partir no verão, quando as águas do Atlântico Sul são 
mais clementes, e estabeleci uma data limite para a partida, além da qual eu 
deveria reconsiderar seriamente a decisão de me fazer ao mar. Essa data era o 
final do mês de maio, e já estava queimada. Uma colossal avalanche de 
problemas contribuiu para isso. Mas, se tomara essa decisão, não fora sem 
avaliar os riscos. Eu havia trabalhado nesse projeto durante mais de dois anos, 
sem jamais fazer uma única concessão que lhe comprometesse a segurança. 
Tinha um barco e um equipamento como sempre sonhei – perfeitos. Estava 
preparado para o pior, e por um período tão longo no mar seria impossível, 
cedo ou tarde, evitar o pior. Então, por que não partir? 
 Pelo simples fato de estar ali onde estava, debatendo-me entre decisões 
minhas e não de terceiros, e eu me sentia suficientemente capaz de solucionar 
todos os problemas que surgissem, de encontrar saídas para os apuros em 
que porventura me metesse. 



 

 

11 

 

 Se estava com medo? Mais que a espuma das ondas, estava branco, 
completamente branco de medo. Mas, ao me encontrar afinal só, só e 
independente, senti uma súbita calma. Era preciso começar a trabalhar rápido, 
deixar a África para trás, e era exatamente o que eu estava fazendo. Era 
preciso vencer o medo: e o grande medo, meu maior medo na viagem, eu 
vencera ali, naquele mesmo instante, em meio à desordem dos elementos e à 
bagunça daquela situação. Era o medo de nunca partir. Sem dúvida, este foi o 
maior risco que corri: não partir.  
 Não estava obstinado de maneira cega pela ideia da travessia, como 
poderia parecer – estava simplesmente encantado. Trabalhara nela com os pés 
no chão, e, se em algum momento, por razões de segurança, tivesse que voltar 
atrás e recomeçar, não teria a menor hesitação. Confiava por completo no meu 
projeto e não estava disposto a me lançar em cegas aventuras. Mas não poder 
pelo menos tentar teria sido muito triste. Não pretendia desafiar o Atlântico – a 
natureza é infinitamente mais forte do que o homem – mas sim conhecer seus 
segredos, de um lado ao outro. Para isso era preciso conviver com os 
caprichos do mar e deles saber tirar proveito. E eu sabia como. 
 Pelo simples fato de estar ali onde estava, debatendo-me entre os 
remos, xingando as ondas e maldizendo a sorte, me sentia profundamente 
aliviado. Feliz por ter partido. 
 

(Cem dias entre o céu e o mar, Rio de Janeiro, José Olympio, 1985. P. 11-12.)  
 
 
 

26.  Essa data era o final do mês de maio e já estava queimada. 

Qual é o significado da palavra queimada no período acima? 

A) destruída pelo fogo. 

B) vencida. 

C) reduzida a cinza. 

D) zangada. 

 
27. Numere os períodos abaixo de acordo com o significado da palavra 

corrente, observando o código. 

1ª COLUNA 2ª COLUNA 

1 Corrente – opinião geral  
 

A fria e difícil corrente de 
Benguela é particularmente 
perigosa no mês de junho. 

2 Corrente – grande quantidade 
de água do mar que se 
movimenta na mesma direção 

 
 

Era voz corrente na família 
que quem mandava na casa 
era a mulher. 

3 Corrente – uma parte da 
opinião pública. 

 
 

Havia no país uma forte 
corrente de opinião favorável à 
monarquia. 

  
 

A rota do navio foi alterada 
pela corrente durante a 
tempestade. 
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Marque a alternativa correta: 

A 2 1 3 2 

B 2 1 2 3 

C 1 2 3 3 

D 1 3 3 2 

 
 

28. Pelo simples fato de estar ali onde estava, debatendo-me entre decisões 

minhas e não de terceiros, e eu me sentia suficientemente capaz de 

solucionar todos os problemas que surgissem.  

A palavra destacada no período acima “debatendo-me” é equivalente a: 

A) agitando-me tentando soltar-me 

B) discutindo com terceiro 

C) sofrendo para decidir 

D) fascinado pelas saídas 

 

29. Onde está o narrador no início do texto? 

A) O narrador está sozinho em um barco no oceano Atlântico. 

B) O narrador está no Brasil preparando para partir. 

C) O narrador está em casa antes de embarcar. 

D) O narrador está na Ilha de Santa Helena. 

 

30. Como pode ser entendida a frase: 

“Para trás, uma costa inóspita, desolada e perigosamente próxima”? 

A) Seria impossível voltar ao ponto de partida. 

B) Existia a possibilidade de a corrente levar o barco para terras onde o 

narrador poderia enfrentar sérios problemas 

C) No caso de uma tempestade, ele poderia atracar em qualquer lugar 

da costa africana. 

D) A terra firma estava próxima da corrente da Benguela. 

 
31. Relacione as palavras grifadas na primeira coluna com seu sinônimo na 

segunda coluna. 

1ª COLUNA 2ª COLUNA 

1 Viver implica correr riscos  sulcos 

2 Basta seguir os riscos do arado  apertos 

3 Ela se veste com admirável apuro  esmero 

4 Você nem pode imaginar os apuros 
que passamos com a enchente 

 perigos 

 
Marque a alternativa correta: 

A 2 4 1 3 

B 4 2 1 3 

C 1 2 3 4 

D 2 4 3 1 
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32. Antes de embarcar, Almyr Klink fez longos preparativos. Qual das frases 

abaixo comprova a afirmação acima? 

A) Sabia melhor que ninguém avaliar as dificuldades. 

B) Eu havia trabalhado nesse projeto durante mais de dois anos, sem 

jamais fazer uma única concessão que lhe comprometesse a 

segurança. 

C) Sempre planejei partir no verão, quando as águas do Atlântico Sul 

são mais clementes. 

D) Tinha um barco e um equipamento como sempre sonhei – perfeitos. 

 
33. Qual o sentimento demonstrado pelo narrador no terceiro parágrafo? 

A) O sentimento de medo. 

B) O sentimento de alegria pela aventura. 

C) O sentimento é de grande confiança. 

D) O sentimento de desolação. 

 
34. Assinale a alternativa CORRETA. 

Para realizar seu sonho, Amyr Klink: 

A) foi pedir ajuda a pessoas influentes. 

B) lutou para conseguir o que queria e trabalhou com os pés no chão 

em seu projeto. 

C) lançou-se cegamente a uma aventura cujo resultado era totalmente 

imprevisível. 

D) atravessou o Atlântico. 

 
35. São características psicológicas do narrador presentes no texto. 

EXCETO: 

A) Coragem 

B) Determinação 

C) Força de vontade 

D) Insegurança 

 
36.  ...... muitos anos, o gaúcho era livre para percorrer ....... cavalo largas 

distâncias, pondo ..... prova suas qualidades de cavaleiro. 

Selecione a alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase 
apresentada. 

A Há à a 

B A a à 

C À  à  a 

D Há  a a 
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37. Assinale a alternativa INCORRETA quanto à concordância verbal: 

A) Soava seis horas no relógio da matriz. 

B) Apesar da greve, professores, diretores e funcionários não foram 

demitidos. 

C) José chegou ileso a seu destino, embora houvesse muitas ciladas em 

seu caminho. 

D) A cidade fica a 100 quilômetros daqui. 

 
38. Elas ______ tomaram todos os cuidados _________saindo _________. 

Marque a alternativa que completa corretamente as lacunas do período 
acima. 
A) próprio – possíveis – duas a duas. 

B) próprias - possíveis – duas a duas. 

C) próprias – possível – em duas. 

D) próprias – possível – em duas. 

 
39. Numa oração do tipo “As meninas assistiram alegres ao espetáculo”, 

temos: 

A) Predicado verbal 

B) Predicado nominal 

C) Predicado verbo-nominal 

D) Duas orações, portanto dois predicados. 

 
40. Assinale a opção em que o emprego do pronome NÃO está de acordo 

com a norma culta. 

A) Ela leva a fotografia consigo. 

B) Isso sempre acontece conosco. 

C) O carro derrapou com nós três dentro. 

D) Aquela mulher só sabe falar de se mesma. 
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CONHECIMENTOS GERAIS – NIVEL SUPERIOR 
 

41. O Município de Arantina está localizado a aproximadamente 360 km da 

capital do Estado de Minas Gerais. 

Marque V para as alternativas Verdadeiras e F para as alternativas Falsas: 

A  Pertence a microrregião do sul/sudoeste do Estado de Minas 

Gerais. 

B  No censo de 2013 (IBGE), sua população era de 2.888 

habitantes. 

C  O Município ocupa uma área de 89,383 km² e foi emancipado 

pela Lei Estadual nº 2.764, de 30 de dezembro de 1962. 

D  Aproximadamente, 60% (sessenta por cento) de sua população 

está concentrada na área urbana do Município. 

Marque a alternativa: 

A F V F V 

B V V F V 

C V F V F 

D V V V F 

 
42. Em qual país está localizada a Torre de Pisa? 

A) Itália 

B) Bélgica 

C) França 

D) Inglaterra 

 
43. Assinale o nome do Estado Brasileiro no qual está localizada “A 

Chapada Diamantina” - região de serra e de rara beleza: 

A) Mato Grosso 

B) Bahia 

C) Minas Gerais 

D) Pará 

 
44. Embora o Brasil esteja colocado entre os países mais populosos do 

mundo, quando se relaciona sua população total com a área do País 

obtém-se um número relativamente baixo. A essa relação damos o 

nome de: 

A) Índice de desenvolvimento 

B) Densidade demográfica 

C) Taxa de crescimento 

D) Taxa de natalidade 
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45. A posse do Papa Francisco marca uma alteração na Igreja Católica, 

após dois mandatos de papas com um perfil mais conservador: João 

Paulo II (1978-2005) e Bento XVI (2005-2013). São algumas das ações 

implementadas pelo Papa Francisco. EXCETO: 

A) A busca do diálogo com outras religiões (e até com os ateus). 

B) Um olhar mais voltado para os pobres e os países periféricos. 

C) A centralização da Igreja e a quebra de hierarquias do catolicismo. 

D) Severa apuração em relação às denúncias de corrupção e pedofilia 

por parte dos sacerdotes. 

 
46. Sobre o aborto no Brasil, podemos afirmar que: 

I. O aborto é permitido quando a mulher é vítima  de violência 

sexual. 

II. O aborto é permitido se o feto é anencéfalo (sem cérebro). 

III. O aborto é permitido se há risco de morte para a gestante. 

IV. O aborto é permitido se o feto tem microcefalia (mal formação no 

sistema nervoso central). 

Estão CORRETAS: 

A) I e II, apenas 

B) I, II e III, apenas 

C) I, II e IV, apenas 

D) I, II, III e IV 

 
47. Sobre a situação dos países da América Latina são verdadeiras as 

alternativas abaixo. EXCETO: 

A) Na Venezuela, a conquista da maioria das cadeiras na Assembléia 

pela oposição põe fim a 16 anos de hegemonia Chavista no 

Congresso e agrava a tensão política. 

B) Na Bolívia, o presidente Evo Marales governa desde 2006 com forte 

apoio popular e de movimentos sociais 

C) O Paraguai está suspenso do Mercosul e da União da Nações Sul-

Americanos (UNASUAL). 

D) Nas eleições de dezembro de 2013, o Chile colocou novamente  no 

poder a socialista Michelle Bachelet. 

 

48. O surto de zika, associado aos casos de microcefalia, e a epidemia de 

dengue em 2015 mostram que as doenças infecciosas ainda são um 

grande problema de saúde pública no Brasil. 

Sobre o assunto acima, assinale a alternativa  INCORRETA: 

A) No Brasil, militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica foram 

convocados para vistoriar residências em todo país para combater 

focos de proliferação do mosquito.  
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B) As doenças infecciosas não são muito comuns em regiões tropicais e 

equatoriais nas quais o clima úmido e quente desfavorece a 

proliferação de vetores. 

C) Historicamente, as doenças infecciosas foram as grandes ameaças à 

saúde humana. 

D) Na segunda metade do século XX, as ameaças à saúde por doenças 

infecciosas perderam forças, graças ao maior acesso das pessoas a 

formas de prevenção, ao desenvolvimento de antibióticos e de 

vacinas e das melhorias nos serviços médico e de saneamento. 

 
49. Sobre o “Acordo de Paris” (COP-21), são verdadeiras as alternativas 

abaixo, EXCETO: 

A) Foi assinado por 195 países – membros da Convenção das Nações 

Unidas sobre Mudança do Clima. 

B) Foi realizado em dezembro de 2015 em Paris. 

C) Os países signatários do novo acordo deverão realizar ações para 

tentar conter o aumento da temperatura média de Terra em 2ºC 

ainda neste século. 

D) O acordo de Paris não prevê o apoio financeiro aos países em 

desenvolvimento. 

 
 
 

50. Marque V nas alternativas Verdadeiras e F nas alternativas Falsas: 

A) ( ) Os estados que compõem a Região Sudeste do Brasil são: 

Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. 

B) ( ) Em 2013, o Brasil comemorou 25 anos da Constituição da 

Federal que marcou a transição entre a ditadura e a democracia. O 

primeiro presidente eleito por voto popular na “Nova República” foi 

Itamar Franco. 

C) ( ) Após acidente, 33 mineiros ficaram isolados no subterrâneo de 

uma mina durante 66 dias, a 700 metros de profundidade. Foram salvos 

em uma operação que durou, aproximadamente 2 horas e 30 minutos. 

Este acidente aconteceu na Colômbia. 

D) ( ) Tivemos três grandes acidentes no Mundo causados pela 

energia nuclear. O primeiro em março/1979, no Estado Norte Americano 

da Pensilvânia, na usina nuclear de Three Mile Stand. O segundo na 

então URSS, em 1986, na cidade de Chernobil, atualmente, Ucrânia. O 

terceiro em março de 2011, na usina nuclear Fukushima no Japão, 

devido a um maremoto. 

 
 

 


