PERÍODO MANHÃ
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CLARO
Atenção: Leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de
Respostas.

1. Seu caderno deve conter 40 (quarenta) questões, com 05 (cinco) alternativas, assim dispostas:
Disciplina
Língua Portuguesa
Matemática
Informática Básica
Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos

Composição
1a3
4a6
7a9
10 a 12
13 a 40

2. A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas.
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente
acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova. Para uso do sanitário,
deverá solicitar ao Fiscal de Sala e só deverá se levantar após autorização.
4. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova.
5. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão
realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da
prova.
6. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas,
calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares,
conforme constante no edital de abertura.
7. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de
tinta azul ou preta, Caderno de Questões e Folha de Respostas.
8. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho.
9. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de
erro, chame o fiscal. Após conferir, assine no campo destinado. Em hipótese alguma ela será
substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único
documento válido para correção.
10. Caso algum equipamento eletrônico emita som, o candidato portador do equipamento será
automaticamente eliminado do concurso.
11. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta. Verifique na
Folha de Respostas a forma correta de preenchimento.
12. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão anuladas.
13. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e
Caderno de Questões, se for o caso.
14. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado
do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal.
15. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal.
16. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material
da sala.
17. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.

----------------------------------------------------------------------DESTAQUE AQUI------------------------------------------------------------------
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Língua Portuguesa

a)
b)
c)
d)
e)

Leia o texto para responder as questões.
As 10 mulheres mais influentes entre as bilionárias dos
EUA
Elana Lyn Gross
As mulheres da Forbes 400 estão mais ricas do que
nunca. Neste ano, elas somam patrimônio líquido combinado
de US$ 429,7 bilhões, muito mais do que os US$ 330 bilhões
de 2018. Grande parte da fortuna é advinda de divórcios e
mortes. Há 56 mulheres no ranking, incluindo duas que
aparecem ao lado de seus maridos, uma a menos do que no
ano passado. Todas possuem pelo menos US$ 2,1 bilhões, o
mínimo para fazer parte da lista deste ano.
Das mulheres Forbes 400 de 2019, 11 são designadas
pela Forbes como self-made, tendo trabalhado para construir
suas fortunas por conta própria ou com um cônjuge. Destas,
Diane Hendricks é a mais rica. Ela e mais sete, incluindo a
cofundadora da Gap, Doris Fisher, e a cofundadora da The
Wonderful Company, Lynda Resnick, começaram e
ampliaram negócios com seus maridos. As três que criaram
suas fortunas sem um cônjuge como parceiro de negócios
incluem Oprah Winfrey; Judy Faulkner, fundadora da Epic
Systems; e Meg Whitman, que ajudou a erguer o eBay como
CEO em seu início.
[...]

5.

a)
b)
c)
d)
e)
6.

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)
2.
a)
b)

c)
d)
e)

3.
a)
b)
c)
d)
e)

Analise: “Neste ano, elas somam patrimônio líquido
combinado de US$ 429,7 bilhões” e assinale a
alternativa que explica o uso da primeira vírgula.
Foi utilizada para separar o vocativo.
Foi utilizada para separar o aposto explicativo.
Foi utilizada para isolar o advérbio.
Foi utilizada para sequenciar itens.
Foi utilizada para separar números.

7.

a)
b)
c)
d)
e)

Dentre as mulheres milionárias, onze se destacam
por
terem recebido herança e conseguiram aumentar a
fortuna recebida dentro de poucos anos.
terem conseguido todo o montante com trabalho
próprio, e muitas vezes, iniciaram de uma vida
humilde.
terem conseguido sua fortuna independente de
casamentos ou herança.
terem sua fortuna de renda de seus negócios
imobiliários.
terem conseguido construir seus milhões por seus
próprios esforços ou com um parceiro.

8.
a)
b)
c)
d)
e)
9.

Presume-se que no ano passado, havia
três mulheres bilionárias ao lado de seu marido.
57 mulheres bilionárias no ranking passado.
o número de bilionárias diminuiu.
o número de divórcios aumentou.
o número de viúvas aumentou.

a)
b)
c)
d)
e)

Matemática
4.

1 0
5 −7
e B =
.
3
−9
6 −7
Sabendo que a matriz A+B =
, assinale a
10 −4
alternativa que apresenta o produto .
32
40
35
28
42
Considere as matrizes A =

Considere os pontos A(-7, 4) e B(-3, 6). Assinale a
alternativa que apresenta as coordenadas do ponto
médio M do segmento
.
M (-2,1)
M (-10,10)
M (-5,5)
M (-4,-2)
M (4,-4)

Informática Básica

Disponível em https://forbes.uol.com.br/listas/2019/10/as-10-mulheres-maisinfluentes-entre-as-bilionarias-dos-eua/

1.

ao mês. Qual o valor pago pelo automóvel quando a
compra é feita à prazo?
R$ 44.500,00
R$ 45.600,00
R$ 35.800.00
R$ 48.400,00
R$ 46.800,00

Um automóvel está sendo vendido por R$ 22.000,00
á vista. A venda a prazo é feita com parcelamento
em 60 meses com uma taxa de juros simples de 2%
3

Utilizando o Pacote Microsoft Office 2013,
instalação padrão, português do Brasil, assinale a
alternativa que representa o comando Ctrl+C no
programa Word (Obs.: o sinal de + não faz parte do
comando, significa que as teclas devem ser
pressionadas sinultaneamente).
Sublinhado.
Selecionar tudo.
Fechar.
Recortar.
Copiar.
Assinale a alternativa que não representa um
navegador de internet.
Mozilla Firefox.
Internet Explorer.
Google Chrome.
Google Drive.
Edge.
Utilizando o Windows 10, instalação padrão,
português do Brasil, assinale a alternativa que
representa o comando Alt+F4 (Obs.: o sinal de +
não faz parte do comando, significa que as teclas
devem ser pressionadas sinultaneamente).
Desfazer uma ação.
Alternar aplicativos abertos.
Fechar o item ativo ou sair do aplicativo ativo.
Atualizar a janela ativa.
Ativar a barra de menus no aplicativo ativo.

b)

Conhecimentos Gerais
10.

( )

( )

( )

( )

a)
b)
c)
d)
e)
11.

a)
b)
c)
d)
e)
12.

a)
b)
c)
d)
e)

Sobre a Lei Orgânica do Município de Ribeirão
Claro, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para
o que se afirma e assinale a alternativa com a
sequência correta.
O Prefeito poderá solicitar urgência para que haja
apreciação e deliberação final sobre projetos de sua
iniciativa.
A fixação dos preços públicos, devidos pela
utilização de bens, serviços e atividades municipais,
será feita pelo Prefeito mediante edição de Decreto.
Após a emancipação do município, não haverá a
possibilidade
de
incorporação,
fusão
ou
desmembramento de distritos.
São estáveis após 3 (três) anos de efetivo exercício,
os servidores nomeados para cargos de provimento
efetivo em virtude de concurso público.
V – V – V – F.
F – F – F – V.
V – V – F – F.
V – V – F – V.
F – V – V – F.

c)

d)

e)
15.

a)

b)
c)
d)

“São entes administrativos autônomos, criados por
Lei específica, com personalidade jurídica de direito
público interno, patrimônio próprio e atribuições
estatais específicas”. De acordo com a Lei Orgânica
do Município de Ribeirão Claro, esta é a definição
de
Autarquia.
Empresa Pública.
Sociedade de Economia Mista.
Fundação Pública.
Empresa Privada.

e)

16.

a)

Segundo o site da Prefeitura Municipal de Ribeirão
Claro, qual o setor com maior participação no PIB
do Município?
Agropecuária.
Serviços.
Royalties de Petróleo.
Indústria.
Extração de Minerais.

b)
c)

d)

e)

Conhecimentos Específicos
13.

a)
b)
c)
d)
e)
14.

a)

17.

As crianças no século XV eram chamadas de
adultos em miniatura, não possuíam direitos ou
deveres como tais. Essas crianças eram vestidas
como
adolescentes.
adultos.
crianças.
recém-nascidos.
Nenhuma das alternativas.

a)
b)
c)
d)
e)

A concepção de criança, no entendimento de Souza
(2007) é de que se um trata de um sujeito social e
histórico, seja ela de qualquer classe econômica,
seus direitos devem estar assegurados. Nesse sentido
é correto afirmar que
o lugar da criança é na casa com dos pais, pois ela tem
não papel político, nem social perante a sociedade.

4

o lugar da criança não é um lugar social, e ela tem um
papel apolítico a exercer na escola, na creche, na vida,
em um lugar que a legitime enquanto sujeito em
construção.
o lugar da criança é apenas junto a sua família, que
pode dar tudo a ela para que possa se tronar um sujeito
social.
o lugar da criança é um lugar social, e ela tem um papel
político a exercer na escola, na creche, na vida, em um
lugar que a legitime enquanto sujeito em construção.
Todas as alternativas estão corretas.
Para Vygotsky, a linguagem é o recurso mediador
central, que permite ao homem criar instrumentos
para a solução de tarefas, planejar, controlar seu
comportamento e também
é um meio de contato social com outras pessoas,
ampliando as funções cognitivas e comunicativas do
ser humano.
é uma forma de conhecer pessoas novas e ampliar
funções motoras do ser humano.
é um meio de se desenvolver sem o contato com outras
pessoas.
é um meio de contato social com algumas pessoas,
ampliando as funções cognitivas e comunicativas do
ser humano.
é uma forma de ampliar o desenvolvimento motor do
ser humano, que não precisa do contato do outro.
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), como
o próprio nome já sugere, é um documento que
estabelece quais são os direitos de aprendizagem dos
alunos da Educação Básica de todo o país. Nesse
sentido não é correto afirmar que
são os conhecimentos e habilidades a que todos os
alunos devem ter acesso, desde o início da Educação
Infantil até o fim do Ensino Médio, independentemente
de onde eles estejam.
são aprendizagens essenciais a todos os estudantes
brasileiros.
é limitar estados e municípios, que não podem
complementar suas próprias diretrizes de acordo com a
sua realidade.
reduzir as desigualdades e estabelecer quais são as
prioridades de ensino durante todas as etapas de
aprendizagem.
Nenhuma das alternativas.
De acordo com a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC),
competência
é
o
conjunto
de
aprendizagens essenciais a que todos os estudantes
brasileiros têm direito durante a educação básica.
Essas aprendizagens podem ser divididas em três
categorias, que são:
exatas, humanas e culturais.
exatas, humanas e cognitivas.
cognitivas, comunicativas e socioemocionais.
cognitivas, comunicativas e culturais.
cognitivas, culturais e socioemocionais.

18.

a)

b)

c)

d)

e)
19.

( )

( )
( )

( )
( )
( )
a)
b)
c)
d)
e)
20.
a)
b)

c)

O que será ensinado em sala de aula não se resume
apenas ao conteúdo: deve ser pensado de forma a
desenvolver as competências e habilidades
apontadas pela Base Nacional. Isso quer dizer que
os professores deverão adaptar as suas práticas
pedagógicas. Por causa disso, o documento oficial
coloca a formação continuada dos professores como
essencial. Uma das decisões oficiais da Base
Nacional refere-se a
que cada professor tenha acesso a materiais de
formação, mas não os utilize na prática pedagógica,
pois os conteúdos ministrados são sempre os mesmos.
que o professor se mantenha com sua prática
pedagógica sem se preocupar com novos estudos e
formações.
criar e disponibilizar materiais de orientação para os
professores, bem como manter processos variáveis de
formação docente que possibilitem descontínuo
aperfeiçoamento dos processos de ensino e
aprendizagem.
criar e disponibilizar materiais de orientação para os
professores, bem como manter processos permanentes
de formação docente que possibilitem contínuo
aperfeiçoamento dos processos de ensino e
aprendizagem.
Todas as alternativas estão corretas.

d)
e)
21.

a)
b)
c)
d)
e)
22.

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC), para que o aprendizado seja real e
significativo, deverão ser garantidas interações e
brincadeiras como eixos estruturantes de suas
práticas pedagógicas, como seus direitos de
aprendizagem e desenvolvimento, sempre com o
olhar na formação integral. Com base nessa
determinação sobre os direitos de aprendizagem e
desenvolvimento na Educação Infantil, informe se é
verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e
assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta.
Participar passivamente das ações escolares, das
discussões e relações entre todos os grupos (adultos
e crianças).
Conviver com o meio e com o outro, utilizando as
múltiplas linguagens.
Brincar de diversas formas, com diferentes
linguagens, para ampliar seu entendimento de
mundo e compreender valores e relações.
Explorar as múltiplas linguagens e ações de
comunicação, ampliando seu repertório cultural.
Não expressar suas ideias, hipóteses, sentimentos,
opiniões, questionamentos.
Conhecer-se e construir sua identidade pessoal,
social e cultural.
F – V – V – V – F – V.
V – V – V – F – F – V.
F – V – F – V – V – V.
F – F – V – F – V – V.
V – V – F – V – F – F.

a)
b)
c)
d)
e)
23.

a)
b)
c)
d)
e)
24.

a)
b)
c)
d)
e)

Assinale a opção que não condiz com a função do
espaço escolar.
Deve ser um lugar de se criar situações de
aprendizagem.
Lugar em que o aluno é desafiado a levantar hipóteses,
analisar, refletir, argumentar, conceituar, aprender a
fazer e a resolver as situações-problema que lhe forem
apresentadas.
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Deve ser um espaço democrático e plural, em que o
estudante é convidado a conviver, respeitar e integrar
pessoas e o meio em que vive.
Deve ser um lugar de troca de conhecimento.
Nenhuma das alternativas.
De acordo com Art. 26 da Lei nº 9394/96, os
currículos da educação infantil, do ensino
fundamental e do ensino médio devem ter base
nacional comum, a ser complementada, em cada
sistema de ensino e em cada estabelecimento
escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas
características
nacionais, da cultura, da economia e dos pais dos
educandos.
apenas locais e da realidade cultural de cada educando.
nacionais, da cultura e economia e dos responsáveis
educandos.
regionais e locais da sociedade, da cultura, da
economia e dos educandos.
Todas as alternativas estão corretas.
A lei que aborda a história da África e a Cultura
Afro-brasileira alterou a LDB, destacando a
importância da cultura negra na formação da
sociedade brasileira. Propõe, ainda, novas diretrizes
curriculares para o estudo da história e cultura
afro-brasileira. Esta é a lei
nº 10.693.
nº 10.639.
nº 10.649.
nº 10.669.
nº 10.659.
A identidade dessa escola é definida pela sua
vinculação às questões inerentes a sua realidade,
ancorando-se na sua temporalidade e saberes
próprios dos estudantes, na memória coletiva que
sinaliza futuros, na rede de Ciência e Tecnologia
disponível na Sociedade e nos Movimentos Sociais
em defesa de projetos que associem as soluções por
essas questões à qualidade social da vida coletiva no
país (MEC, 2002, p.37). Trata-se da educação
tradicional.
comportamentalista.
do campo.
tecnológica.
Nenhuma das opções acima.
No entendimento de Veiga (2002. p. 13), na
dimensão pedagógica reside à possibilidade da
efetivação da intencionalidade da escola, que é a
formação do cidadão participativo, responsável,
compromissado, crítico e criativo. A autora defende
a ideia de que nessa dimensão as ações educativas e
os propósitos da escola se efetivam. Assinale a
alternativa que apresenta o documento onde essas
ideias estão contidas.
Projeto de leis da educação.
Estatuto da Criança e do Adolescente.
Constituição Federal.
Projeto Político Pedagógico.
Projeto Político Docente.

25.

a)
b)
c)
d)
e)

“O projeto educativo deve ser _______________, de
forma que se adeque as necessidades e dificuldades
da criança levando em consideração o contexto
_______________ e _______________ em que a
criança está inserida. O aluno deve ser o objeto
principal do projeto, visando sempre o seu
desenvolvimento _______________.” Assinale a
alternativa que preenche corretamente as lacunas
da ideia acima.
flexível / social / familiar / integral
estático / individual / familiar / parcial
rígido / social / comunitário / integral
flexível / individual / comunitário / integral
flexível / social / familiar / parcial

b)
c)
d)
e)

F – V – V – F – F.
F – V – V – V – F.
V – F – V – F – F.
V – V – V – F – F.

29.

No entendimento de Rubem Alves, instigar o
estudante a ter gosto e vontade de aprender, de
abraçar o conhecimento, é função do
Inspetor de Ensino.
Diretor.
Docente.
Discente.
Nenhuma das alternativas.

a)
b)
c)
d)
e)
30.

26.

I.
II.
III.
IV.
V.
a)
b)
c)
d)
e)
27.

a)
b)
c)
d)
e)

Analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
Nos termos do Art. 53 do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), a criança e o adolescente têm
direito
à
educação,
visando
ao
pleno
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o
exercício da cidadania e qualificação para o
trabalho, assegurando-se lhes:
igualdade de condições para o acesso e permanência
na escola.
direito de ser respeitado por seus educadores.
direito de contestar critérios avaliativos, não
podendo recorrer às instâncias escolares superiores.
direito de organização e participação em entidades
filantrópicas.
acesso à escola pública e gratuita próxima de sua
residência.
Apenas I, III e IV estão incorretas.
Apenas I, II e V estão incorretas.
Apenas III e IV estão incorretas.
Apenas I, III e V estão incorretas.
Todas estão incorretas.

a)
b)
c)

d)

e)

31.

Esquema corporal, lateralidade, orientação espacial
e coordenação motora são técnicas de valorização
corporais e gestuais necessárias para que a criança
desenvolva certas habilidades motoras. Trata-se da
Psicologia.
Psicofísico.
Psicotécnica.
Psicomotriz.
Psicomotricidade.

a)
28.

( )

( )

( )

( )

( )

a)

No tocante a educação especial, segundo a LDB/96,
informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que
se afirma e assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta.
É obrigatória, em todas as escolas, de todos os
níveis, a disponibilidade de serviços de apoio
especializado para atender às peculiaridades da
clientela de educação especial.
A oferta de educação especial tem início na faixa
etária de zero a seis anos, durante a educação
infantil.
A duração do ano letivo na educação especial,
independentemente do nível do educando é igual a
duração do ano letivo na educação regular.
O atendimento educacional especial será feito
sempre em classes ou escolas comuns do ensino
regular.
Educandos considerados com altas habilidades ou
superdotação não podem ser incluídos na educação
especial.
V – V – F – V – V.

b)

c)
d)
e)
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As novas concepções de aprendizagem sugerem
proposições na busca de novos conhecimentos.
Desta forma a visão do avaliador deve ir além da
observação, mas também deve intervir na situação
de forma a contribuir com o desenvolvimento do
educando. A avaliação, entre outros, contribui para
que professor e aluno reflitam sobre os objetivos
alcançados, enfatizando medidas a serem adotadas
para a superação das dificuldades. Nesse sentido é
correto afirmar que
a avaliação também é usada como forma de punição e
hierarquização.
a avaliação como um instrumento de exclusão também
se estabelece como um sistema de controle social.
a avaliação é comumente usada como forma de
classificação, comparação, punição e de controle
social.
a avaliação está ligada a própria ação humana, que por
meio da reflexão busca soluções para os erros
cometidos e elabora uma nova ação.
ela não serve de auxílio a várias ciências e atividades
cotidianas sociais na construção de conhecimentos.
Assinale a alternativa que não condiz com a
afirmação de que o brincar relaciona-se com a
aprendizagem.
“Brincar
é
aprender;
na
brincadeira, reside a base daquilo que, mais tarde,
permitirá à criança aprendizagens mais elaboradas.
O lúdico torna-se, assim, uma proposta educacional
para o enfrentamento das dificuldades no processo
ensino-aprendizagem.”
(VYGOTSKY
apud
ROLIM, GUERRA e TASSIGNY, 2008, p. 177).
A utilização de jogos e atividades lúdicas, como
estratégia de ensino pode contribuir para despertar o
interesse dos alunos pelas atividades da escola.
O objetivo é educar com rigidez, sem brincadeiras, que
só dispersam os alunos, sem que haja interação com o
outro.
O trabalho utilizando a ludicidade contribui para que
haja uma interação entre docente e discente.
A brincadeira melhora o desempenho dos alunos,
facilitando a aprendizagem.
Nenhuma das alternativas.

32.

( )

( )

( )

( )

a)
b)
c)
d)
e)
33.

a)
b)
c)
d)
e)
34.

a)
b)
c)
d)
e)

35.

A principal função do Conselho Tutelar é a
proteção e garantia dos direitos dos menores
segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA). Acerca do Conselho Tutelar, informe se é
verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e
assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta.
Em cada município haverá, no mínimo, um
Conselho Tutelar composto de cinco membros,
escolhidos pela comunidade local para mandato de
três anos, permitida uma recondução.
Cabe a Lei municipal dispor sobre local, dia e
horário de funcionamento do Conselho Tutelar,
inclusive quanto a eventual remuneração de seus
membros.
Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar,
uma das exigências estabelecidas pelo ECA é
possuir idade superior a dezoito anos.
O Conselho Tutelar é órgão permanente e
autônomo, não jurisdicional, encarregado pela
sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da
criança e do adolescente.
F – V – F – V.
F – F – V – V.
F – V – V – F.
V – V – F – V.
F – F – F – F.

a)

b)

c)

d)

e)

36.

a)
b)
c)
d)
e)

A Escola, justamente por sua ________________,
tem grande responsabilidade no desenvolvimento
das relações, concepções, práticas e valores
intrínsecos de cada ser, levando em consideração
que estas podem ser formadas, reformadas ou
desconstruídas. Portanto, além de contribuir com a
formação acadêmica dos alunos, tem a missão de
educar para o exercício da ________________.
Desta
maneira,
é
imprescindível
a
________________ do Estatuto da Criança e do
Adolescente no Projeto Político Pedagógico da
Escola (PPP), eis que o PPP é uma espécie de
________________ da Escola, e deve traduzir os
propósitos da comunidade - alunos, educadores,
pais e mães ou responsáveis. Assinale a alternativa
que preenche corretamente as lacunas.
função social / cidadania / leitura / reconstrução
função educacional / cidadania / leitura / constituição
função social / cidadania / inclusão / constituição
função educacional / cidadania / inclusão / manutenção
função social / cidadania / leitura / constituição

37.

a)
b)
c)
d)
e)
38.

A Lei nº 10.639/03 alterou a Lei nº 9.394, de 20 de
Dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional, para incluir no
currículo oficial da Rede de Ensino a
obrigatoriedade da temática do componente
curricular
o ensino da arte, especialmente em suas expressões e
costumes regionais.
a educação física como prática opcional ao aluno.
o ensino de, pelo menos, uma língua estrangeira
moderna.
a música como conteúdo obrigatório, mas não
exclusivo.
história e cultura afro-brasileira e indígena.

a)
b)
c)
d)
e)

7

Assinale a alternativa correta nos termos da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Filosofia e a Sociologia serão incluídas como
disciplinas obrigatórias em todas as séries do ensino
fundamental.
O ensino fundamental obrigatório tem por objetivo a
formação básica do cidadão e possui duração de 6
(seis) anos.
As entidades privadas não estão sujeitas à autorização
de funcionamento e avaliação de qualidade pelo Poder
Público.
Compete aos Estados e aos Municípios, em regime de
colaboração, e com a assistência da União zelar, junto
aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola.
É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula
dos menores, a partir dos três anos de idade, no ensino
fundamental.
Na educação básica para a população rural, os
sistemas de ensino promoverão as adaptações
necessárias à sua adequação às peculiaridades da
vida rural e de cada região: conteúdos e
metodologias que correspondam às necessidades dos
alunos, respeito às condições climáticas e ao ciclo
agrícola na feitura de calendários e eventos. Essa é
uma característica da educação
do campo.
de jovens e adultos.
da pré-escola.
do ensino superior.
Nenhuma das alternativas.
A presença de crianças especiais na rede regular de
ensino não consiste somente na permanência junto
aos demais alunos, nem na negação dos serviços
especializados àqueles que deles necessitam, mas
sim em uma reorganização do sistema educacional.
Tal concepção sugere um novo às antigas
concepções e protótipos educacionais, porque define
o sistema escolar.
a inclusão.
a normatização.
a educação especial.
a integração.
A Pedagogia embasada nos estudos de Perrenoud
está muito presente na formação dos professores,
tanto em produções teóricas como nos documentos
oficiais acerca da formação. No Brasil, a reforma
curricular, desde os anos 1990, tem reforçado uma
ideia
de
profissionalização
centrada
no
desenvolvimento de
coerência.
contingências.
competências.
colegiados.
coordenação.

39.

a)

b)

c)

d)

e)

40.

a)
b)
c)
d)
e)

O professor reflexivo é aquele profissional
capacitado a assumir um tipo de coerência mesmo
em situações caóticas, uma vez que escuta e refaz
sua concepção do problema através de uma
conversação reflexiva com os elementos de uma
dada situação. Em outro aspecto, é o professor
caracterizado por sua prontidão para analisar seus
erros, tentar na sua prática, usar experimentos
pensados e examinar criticamente seus próprios
raciocínios. É desafiado continuamente para
aprender algo novo, parece sempre pronto a ver
seus erros como fonte de enigmas a serem
elucidados, a fim de melhorar sua prática cotidiana
de ensino. Nesse sentido, assinale a alternativa
correta.
O professor apenas deverá observar sobre suas ações e
ocorrências em sala de aula, sem se preocupar com os
problemas ou dificuldades encontradas.
A reflexão do professor deve se limitar a como utilizar
uma teoria ou técnica em sala de aula, para a superação
dos problemas sob orientação de pessoas que
desconhecem a dinâmica da escola ou da turma a que
pertence.
Para o professor reflexivo, a competência e a
consciência
profissionais
consistem
na
indisponibilidade para tentar tudo o que for possível
para conjurar o fracasso.
Existem três momentos de reflexão sobre a própria
prática: “reflexão na ação, reflexão sobre a ação e
reflexão sobre a reflexão na ação”. O professor possui
um conhecimento adquirido na prática, e o utiliza para
a solução de diferentes questões.
O professor não possui autonomia e acaba tendo uma
postura passiva diante das teorias, pois não participa da
produção do conhecimento na educação, tornando-se
mero executor e dependente de técnicas e instruções
produzidas pelas secretarias e academia.
Nos termos do Art. 20 da Lei 11494/2007, que
regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação
(FUNDEB), os eventuais saldos de recursos
financeiros disponíveis nas contas específicas dos
Fundos deverão ser aplicados em operações
financeiras de curto prazo ou de mercado aberto,
lastreadas em títulos da dívida pública, na
instituição
financeira
responsável
pela
movimentação dos recursos, de modo a preservar
seu poder de compra. Essa utilização deve ser
superior a
40 dias.
35 dias.
25 dias
20 dias.
15 dias.
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