PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA

987 – PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB I
Prova: 987

/

Turma: Manhã

Instruções Gerais
Prezado Candidato:
1. Este Caderno de Provas, conforme Edital contém 30 (trinta) questões objetivas a serem respondidas,
cada uma com quatro alternativas (a, b, c, d). Recebido da fiscalização da sala, você deve conferi-lo,
verificando se está completo, se corresponde ao cargo para o qual se inscreveu. Caso Contrário, deve
solicitar a sua substituição.
2. O Caderno de Provas pode ser usado livremente para fazer rascunhos (cálculos, desenhos, etc.), a fim de
concluir pelas respostas às questões formuladas.
3. O tempo de duração total das provas será de 3 (três) horas, incluída a leitura das instruções e o
preenchimento do cartão de leitura óptica (cartão de respostas).
4. Não será permitido ao candidato que saia da sala em definitivo antes de transcorrida 1 (uma) hora do inicio
da prova.
5. Iniciada a prova, é vedado formular perguntas, pois o entendimento das questões é parte integrante da
mesma.
6. Não é permitido comunicar-se com outro candidato ou socorrer-se de consultas a livros, anotações,
agendas eletrônicas, gravadores, usar máquina calculadora, telefone celular e/ou similares ou qualquer
instrumento receptor/transmissor de mensagens.
7. No CARTÃO DE LEITURA ÓPTICA PERSONALIZADO (CARTÃO DE RESPOSTAS), você deve
preencher apenas uma alternativa (a, b, c, d) de cada questão, com caneta de ponta grossa azul
ou preta, suficientemente pressionada, conforme instrução contida no cartão.
8. A questão não assinalada ou assinalada com mais de uma alternativa, emendada, rasurada, borrada ou que
vier com outra assinalação que não prevista no item 7, é nula.
9. Ao final da prova, você deve devolver à fiscalização da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente
assinado, sem amassá-lo ou dobrá-lo, porquanto ele é insubstituível.
10. É IMPORTANTE QUE O CANDIDATO ASSINE A LISTA DE DEVOLUÇÃO DO CARTÃO DE
RESPOSTAS.
11. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até a entrega do Cartão Resposta pelo último
candidato.
12. O Gabarito Preliminar será divulgado no site www.guaratingueta.sp.gov.br a partir do dia 22 de Agosto
de 2011.

Nós da Seletrix agradecemos a confiança e a compreensão de todos.
“Gratidão gera gratidão e lamúria gera lamúria.”
UMA ÓTIMA PROVA!!!!!!

Língua Portuguesa
Instrução: Leia o poema a seguir: Via Láctea e responda a questão 1
Via Láctea
[...]
Ora (direis) ouvir estrelas! Certo
Perdeste o senso!" E eu vos direi, no entanto,
Que, para ouvi-las, muita vez desperto
E abro as janelas, pálido de espanto...
E conversamos toda a noite, enquanto
A via-láctea, como um pálio aberto,
Cintila. E, ao vir do sol, saudoso e em pranto,
Inda as procuro pelo céu deserto.
Direis agora: "Tresloucado amigo!
Que conversas com elas? Que sentido
Tem o que dizem, quando estão contigo?"
E eu vos direi: "Amai para entendê-las!
Pois só quem ama pode ter ouvido
Capaz de ouvir e de entender estrelas".
[...]
1. No poema o poeta compara a Via Láctea a um pálio. Qual é o sentido da palavra pálio no poema?
a) manto
b) luxo
c) ornamento litúrgico
d) espaço cideral
2. Leia as frases a seguir e complete-as:
I.
II.
III.
IV.

Mais de 300 políticos eleitos em 2008 já tiveram os mandatos _______.
O _____ ou recenseamento demográfico é uma pesquisa sobre a população que possibilita a recolha de
várias informações.
Segundo Ipea 2009, mais de um milhão de pessoas chegam a ______ social mais alto no Sul em três anos.
Khadafi se recusa a sair do poder e aumenta _____ na Líbia.

Assinale a opção correta:
a)
b)
c)
d)

cassados, senso, extrato, tenção
caçados, censo, extrato, tensão
caçados, senso, estrato, tenção
cassados, censo, estrato, tensão

3. Assinale a alternativa correta quanto à regência verbal e nominal:
a)
b)
c)
d)

O cantor pediu para que os espectadores fizessem o coro.
O jogador pediu para sair mais cedo.
Saiu para ir à missa, mas não pôde assisti-la por causa da chuva.
Muitos motoristas preferem pagar a multa que usar o cinto de segurança.

4. Marque a opção correta em relação à concordância nominal e verbal.
a)
b)
c)
d)

Já é uma hora é trinta minutos.
Houve trezentos e vinte e seis ocorrências desse tipo no mês passado.
Foram construídas um milhão de casas.
A emissora vai definir a premiação, ou seja, como o público poderá participar da mesma.

5. Assinale a alternativa correta quanto ao emprego correto de palavras, locuções e expressões:
a)
b)
c)
d)

O assaltante era de menor.
Conseguiu o emprego por causa que tinha boa recomendação.
Talvez o convido para a festa.
Embora o faça, reclama sempre.

Matemática
6. A importância de R$600,00 é aplicada numa instituição financeira à taxa de 6% ao mês (a.m), durante 3 meses.
Qual o montante após esse tempo?
a)
b)
c)
d)

708,00
831,00
808,00
637,00

7. Uma televisão que custava R$2.000,00, teve um lucro de R$100,00. Quantos porcentos foi o lucro sobre o
preço de venda?
a)
b)
c)
d)

3%
5%
7%
10%

8. Uma vendedora ambulante que não possuía conhecimentos de matemática, comprou uma mercadoria por
R$200,00. Acresceu a esse valor, 50% de lucro. Certo dia, uma freguesa pediu um desconto, e a comerciante
deu um desconto de 40% sobre o novo preço, pensando que, assim, teria um lucro de 10%. A comerciante teve
lucro ou prejuízo? Qual foi esse valor?
a)
b)
c)
d)

teve lucro – vendeu por R$ 230,00
teve prejuízo – vendeu por
R$ 200,00
teve lucro – vendeu por R$ 220,00
teve prejuízo – vendeu por
R$ 180,00

9. Pietra aplicou o seu dinheiro a juros simples de 1,2% a.m. Em 75 dias lhe rendeu R$3.500,00, qual foi o valor
aplicado por ela inicialmente?
a)
b)
c)
d)

R$ 86.348,57
R$116.666,67
R$ 212.347,35
R$ 215.000,00

10. Expressões numéricas. Resolva: 74+{10-[5-(6-4)+1]}=
a)
b)
c)
d)

68
76
80
82

Conhecimentos Pedagógicos Básicos e Legislação
11. Segundo Libâneo: “A didática se caracteriza como mediação entre as bases teórico-científicas da educação
escolar e a prática docente”. Escolha a alternativa que explica a mediação afirmada pelo autor:
a)
b)
c)
d)

Didática é a mediação escolar entre objetivos e conteúdos de ensino.
Didática compreende os conhecimentos que cada época valoriza para a educação.
Didática é um receituário de como o professor deve dar suas aulas.
Didática compreende a teoria da educação que auxilia o professor em sua prática pedagógica.
Didática. José Carlos Libâneo

12. “Quase tudo que aprendi, amanhã já esqueci... Decorei, copiei, memorizei, mas não entendi. Decoreba: Esse é
o método de ensino. Eles me tratam como ameba e assim eu não raciocino” (letra da música Estudo Errado de
Gabriel Pensador). No tocante ao processo de ensino aprendizagem, a letra dessa música nos remete a
abordagem:
a)
b)
c)
d)

Comportamentalista
Cognitivista
Tradicional
Humanista

13. De acordo com a LDB/96, ao professor compete, exceto:
a)
b)
c)
d)

Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade.
Ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidos na legislação de ensino.
Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento escolar.
Elaborar a proposta pedagógica da escola.

14. De acordo com o ECA, submeter criança ou adolescente sob sua guarda, autoridade ou vigilância comete:
a)
b)
c)
d)

Ato infracional – suspensão de seis meses
Crime – detenção de seis meses a dois anos.
Infração administrativa - suspensão de quatro meses, podendo ser prorrogados a mais quatro meses.
Lesão corporal

15. De acordo, com Libâneo, o modo de fazer do docente determina a linha e a qualidade do ensino, traçam-se
aqui, pelo autor, os principais objetivos da atuação docente:
I.
II.
III.

Assegurar ao aluno domínio duradouro e seguro dos conhecimentos.
Criar condições para o desenvolvimento de capacidades e habilidades visando à autonomia na aprendizagem
e independência de pensamento dos alunos.
Orientar as tarefas do ensino para a formação da personalidade.
Didática. José Carlos Libâneo

Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)

Somente I está correta.
I e II estão corretas.
II e III estão corretas.
Todas as alternativas estão corretas.

16. De acordo com a Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão aplicar
respectivamente em educação, nunca menos que:
a)
b)
c)
d)

18%, 25%, 25% e 25%
25%, 25%, 18% e 25%
12%, 20%, 25% e 20%
18%, 25%, 20% e 25%

17. Marque (F) quando a alternativa estiver incorreta e (V) quando estiver correta:
I.
II.
III.
IV.

( ) A educação básica é de oferta obrigatória para o poder público e matrícula facultativa para a população.
( ) O padrão mínimo é estabelecido pela CF 88.
( ) No Brasil os sistemas de ensino funcionam com autonomia didática, administrativa e pedagógica.
( ) Educação Especial é um dos níveis da Educação Básica.
Assinale a alternativa correta

a)
b)
c)
d)

V, F, V, F
F, V, V, F
F, F, V, F
V, F, V, V

18. Em relação à Educação Especial e nos termos da LDB/96, é incorreto afirmar que os sistemas de ensino
assegurarão aos educandos com necessidades especiais:
a) professores de ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns.
b) atendimento exclusivamente em escolas da rede pública de ensino.
c) Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica para atender às suas
necessidades.
d) Acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível de
ensino regular.
19. Assinale (I) quando a alternativa estiver incorreta e (C) quando estiver correta:
I.
II.
III.
IV.
V.

( ) A LDB/ 96 cria o padrão mínimo.
( ) A freqüência mínima exigida ao aluno é de 70%
( ) A educação deverá ser ministrada de maneira vinculada ao mundo do trabalho.
( ) Cabe aos Estados a definição dos conteúdos mínimos para formação básica.
( ) Os cursos supletivos referentes ao Ensino Fundamental só poderão ser cursados por alunos maiores de
dezoito anos.
Assinale a alternativa correta

a)
b)
c)
d)

C, I, C, I, I
I, C, I, C, I
I, I, C, C, I
C, I, I, I, I

20. De acordo com o ECA, assinale a alternativa que contém apenas medidas socioeducativas:
a)
b)
c)
d)

prestação de serviços à comunidade, reparação de danos e inclusão em tratamento a alcoólatra.
prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida e semiliberdade.
advertência, reparação de danos e colocação em abrigo.
semiliberdade, internação e colocação em família substituta.

Conhecimentos Específicos
21. Segundo Emília Ferreiro, quais são os objetivos da alfabetização inicial?
a)
b)
c)
d)

disputar na criança o prazer da leitura e de copiar.
a criança deve reconhecer as letras.
deve ser capaz de identificar e ler o alfabeto.
compreender as funções da leitura na sociedade.
Ferreiro, Emília. Com todas as letras.

22. Os temas transversais relacionados nos Parâmetros Curriculares Nacionais, PCN’s, referem-se, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

questões que interferem na vida dos alunos e com as quais se veem confrontados no seu dia-a-dia.
a um conjunto de temas que aparecem transversalizados nas áreas definidas.
constituem novas áreas para trabalhar com os alunos.
meio ambiente, saúde e ética são temas transversais.

23. O que avaliar nos alunos do primeiro ciclo, entre outras, sugerido pelo PCN de Geografia?
I.
II.
III.
IV.

Comparar características da paisagem local com outros lugares.
Ler, interpretar o espaço usando mapas simples.
Identificar modos de vida de crianças de todo o mundo.
Identificar em seu cotidiano, manifestações da relação entre sociedade e natureza.

Estão de acordo com o bloco temático as afirmativas:
a) I e II estão corretas.
b) Apenas a IV está incorreta.
c) I, II e IV estão corretas.
d) Todas as alternativas estão corretas.

24. De acordo com o PCN de Língua Portuguesa, espera-se que o aluno do Ensino Fundamental saiba:
I.
II.
III.
IV.

Expressar-se em diferentes situações.
Entender que a leitura pode ser ma fonte de informação, de prazer e de conhecimento.
Ser capaz de identificar os pontos mais relevantes de um texto.
Utilizar o dicionário e outras fontes impressas para resolver as dúvidas relacionadas às irregularidades.

Estão de acordo as afirmativas:
a)
b)
c)
d)

II e IV apenas
I e III apenas
Somente a III está incorreta.
Todas as alternativas estão corretas.

25. Um bloco temático para o Ensino Fundamental, sugerido pelo PCN de Matemática é “ Espaço e Forma” do
primeiro ciclo. Sobre esse bloco, considere as seguintes afirmativas:
I.
II.
III.
IV.

Entender a movimentação de pessoas ou objetos, conforme indicações de direção.
formulação de hipóteses sobre a grandeza numérica.
Comparar tamanhos e formas de objetos.
coleta, organização e descrição de dados.

Estão de acordo as afirmativas:
a)
b)
c)
d)

III e IV apenas
I e III apenas
Somente a II está incorreta.
Todas as alternativas estão corretas.

26. A fonetização, segundo Emília Ferreiro, da escrita se inicia quando:
a)
b)
c)
d)

as crianças começam a buscar uma relação entre o que se escreve e os aspectos sonoros da fala.
começam a elaborar as condições de interpretabilidade.
constroem e reconstroem palavras.
Nenhuma das alternativas.
Ferreiro, Emília. Com todas as letras.

27. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) para o Ensino Fundamental foram elaborados por
conhecimento e por temas transversais.
I.
II.
III.
IV.

área de

Os temas transversais podem substituir disciplinas do currículo escolar.
Os PCNs consideram transdisciplinaridade e interdisciplinaridades como conceitos sinônimos.
Os conteúdos do tema transversal Ética são: respeito mútuo, diálogo, solidariedade e justiça.
Além dos temas transversas previstos nos PCN, a escola pode incluir outros, de acordo com o interesse local.

Quanto aos temas transversais, são corretas apenas as afirmativas:
a)
b)
c)
d)

I e II estão corretas
I, II e III estão corretas
III e IV estão corretas
Todas as alternativas estão corretas.

28. Os Parâmetros Curriculares Nacionais indicam como objetivos do ensino fundamental que os alunos sejam
capazes de, exceto:
a)
b)
c)
d)

compreender a cidadania como participação social e política.
saber posicionar-se de maneira crítica e responsável em diferentes situações sociais.
conhecer características fundamentais do Brasil e do Mundo nas diversas dimensões.
conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro.

29. Sobre os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN’s, marque o INCORRETO:
a) Documento elaborado pelo MEC com o objetivo de melhorar a educação de todo o país a disposição de todas
as escolas.
b) É uma proposta governamental que impõe um modelo curricular único.
c) De acordo com as peculiaridades da clientela da realidade educacional que cada escola atende, essa coleção
sugere adequação do currículo escolar.
d) Os temas transversais dos PCN’s tratam da interdisciplinaridade, como proposta de estabelecer comunicações
entre as disciplinas escolares.
30. É correto afirmar:
a) Segundo Emília Ferreiro, a criança é um ser passivo que recebe e absorve o que lhe é “ensinado”.
b) Segundo Emília Ferreiro as teorias desenvolvidas por ela e seus colaboradores deixam de fundamentar-se em
concepções mecanicista sobre o processo de alfabetização, para seguir os pressupostos construtivistas/
interacionistas de Piaget e Vygotsky.
c) Segundo Emília Ferreiro, o estímulo de aspectos motores, cognitivos e afetivos não se liga ao contexto da
realidade sócio-cultural dos alunos.
d) Para Emília Ferreiro, a escola de educação infantil deve ser um espaço onde as crianças apenas brinquem e
comecem a formar seus primeiros laços sociais.
Ferreiro, Emília. Com todas as letras.

