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Este Caderno de Questões contém 40 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e uma única resposta
correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de Questões, solicite providências ao fiscal de
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As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, com caneta esferográfica de
tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo:

O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento correto implica a
anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão Resposta por erro de preenchimento por
parte do candidato. O cartão resposta é insubstituível e de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser
amassado, dobrado, rasgado ou rasurado.
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam didáticos ou eletrônicos. O
candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará automaticamente eliminado do Concurso Público.
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala auxiliar na
interpretação.
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será permitida após
transcorrido 45 minutos do início da mesma.
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o Cartão Resposta ao
fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, implicará na eliminação do candidato do
Concurso Público.
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão Resposta.
O candidato poderá anotar suas respostas no gabarito disponível na última página da prova escrita objetiva para
conferir com o gabarito oficial.
Os 3 últimos candidatos ao terminarem a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente com os fiscais de
sala, conferirem os Cartões Resposta, e assinarem a folha ata e o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões
Resposta.
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Concurso Público, do presente Caderno de
Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação do candidato do Concurso Público.
O gabarito preliminar e as provas escritas objetivas estarão disponíveis, no dia 04 de agosto de 2014, no site
www.alternativeconcursos.com.br.
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita objetiva através do email
recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 05 e 07 de agosto de 2014.

II. Pelo relato do comportamento do pároco no
último parágrafo, percebe-se que ele ficou
exasperado com Amélia.
III. Após se ajoelhar, Amaro se benzeu, ele estava
cansado.

Língua Portuguesa
O fragmento da obra de Eça de Queirós, O crime do
padre Amaro, servirá como base para responder as
questões de 01 a 10:
[...]
A porta bateu, sentiram-se vozes, risinhos.
— És tu, Amélia?
Uma voz disse adeusinho !adeusinho ! E
apareceu, subindo quase a correr, com os vestidos um
pouco apanhados adiante, uma bela rapariga, forte, alta,
bem-feita, com uma manta branca pela cabeça e na mão
um ramo de alecrim.
— Sobe, filha. Aqui está o senhor pároco.
Chegou agora à noitinha, sobe!
Amélia tinha parado um pouco embaraçada,
olhando para os degraus de cima, onde o pároco ficara,
encostado ao corrimão. Respirava fortemente de ter
corrido; vinha corada; os seus olhos vivos e negros
luziam; e saía dela uma sensação de frescura e de prados
atravessados.
O pároco desceu, cingido ao corrimão, para a
deixar passar, murmurando boas-noites ! com a cabeça
baixa. O cônego, que descia atrás, pesadamente, tomou
o meio da escada, diante de Amélia:
— Então isto são horas, sua brejeira?
Ela teve um risinho, encolheu-se.
— Ora vá-se encomendar a Deus, vá! disse
batendo-lhe no rosto devagarinho com a sua mão grossa
e cabeluda.
Ela subiu a correr, enquanto o cônego, depois de
ir buscar o guarda-sol à saleta, saía, dizendo à criada,
que erguia o candeeiro sobre a escada:
— Está bem, eu vejo, não apanhes frio, rapariga.
Então às oito, Amaro! Esteja a pé! Vai-te, rapariga,
adeus! Reza à Senhora da Piedade que te seque essa
catarreira.
O pároco fechou a porta do quarto. A roupa da
cama entreaberta, alva, tinha um bom cheiro de linho
lavado. Por cima da cabeceira pendia a gravura antiga
dum Cristo crucificado. Amaro abriu o seu Breviário,
ajoelhou aos pés da cama, persignou-se; mas estava
fatigado, vinham-lhe grandes bocejos; e então por cima,
sobre o teto, através das orações rituais que
maquinalmente ia lendo, começou a sentir o tique-tique
das botinas de Amélia e o ruído das saias engomadas
que ela sacudia ao despir-se.[...]

a)
b)
c)
d)
e)

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

02) “— Então isto são horas, sua brejeira?” O vocábulo
sublinhado só não tem como sinônimo:
a)
b)
c)
d)
e)

maliciosa
obtusa
gaiata
tunante
brincalhona

03) “Uma voz disse...” A palavra voz é grafada com Z. É
comum vermos palavras que são escritas com a letra Z
serem escritas com a letra S, e vice-versa. Isso acontece
pelo fato do som das letras serem similares. Pelo
menos uma, das palavras escritas nas alternativas
abaixo, apresenta erro de grafia em relação ao
emprego do S e do Z. Marque-a:
a)
b)
c)
d)
e)

burguesa - sacerdotisa - fertilizante - vazão
frieza - represa - fusível - vazante
balisa - marquesa - chafariz - cicatriz
extravasar - quiser - aprazível - proeza
enraizar - heresia - abrasar - avezinha

04) “...a sentir o tique-tique das botinas...” Aos
vocábulos que reproduzem aproximadamente os sons e
vozes, tanto dos seres humanos, quanto dos seres
inanimados, chamamos de:
a)
b)
c)
d)
e)

eufemismos
hipérboles
pleonasmos
onomatopeias
elipses

05) “O cônego, que descia atrás,...” O feminino de
cônego é cônega. Qual par de palavras abaixo
apresenta um substantivo feminino que não
corresponde ao substantivo masculino indicado:

Disponível em: www.pt.wikisource.org
Acesso:26/06/2014.

a)
b)
c)
d)
e)

01) De acordo com o fragmento lido:
I. O escritor faz duas descrições de Amélia, cada uma
com um enfoque diferente.
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pigmeu - pigmeia
perdigão - perdiz
javali - javalina
gigante - giganta
cônsul - consulista

06) “Chegou agora à noitinha, sobe!” Somente em uma
das assertivas abaixo o acento indicador da crase está
sendo erroneamente empregado. Identifique-a:
a)
b)
c)
d)
e)

e) 2,5
12) Lara juntou 1,5 litros de água com 500ml de suco
concentrado. Se usar copos com capacidade de 125ml,
quantos copos ela poderá servir no máximo?

Sou artista. Dedico-me às artes!
Fui àquele lugar.
Ela pintava os quadros à óleo.
O herói é insensível à dor.
Esta caneta é semelhante à que me deste.

a)
b)
c)
d)
e)

07) “...cingido ao corrimão,...” O plural da palavra
sublinhada é corrimões. Qual par de palavras apresenta
uma formação incorreta de plural:
a)
b)
c)
d)
e)

18
16
15
19
20

13) Aproximadamente, uma jarda corresponde a
91,25cm, e uma polegada a 2,5cm. Então, uma jarda
corresponde a quantas polegadas aproximadamente?

sênior- sêniors
giz- gizes
mar - mares
acórdão - acórdãos
cidadão - cidadãos

a)
b)
c)
d)
e)

24,3
36,5
90,2
71,8
40,7

08) “...ajoelhou aos pés da cama, persignou-se; mas
estava fatigado,...” A conjunção destacada pode ser
substituída, sem acarretar prejuízo ao texto, por todas
as alternativas abaixo, exceto:

14) Um quadrado possui lado valendo 17cm, então o
perímetro desse quadrado em cm, é de:

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

porém
todavia
porquanto
contudo
entretanto

09) Em qual dos fragmentos retirados do texto não há
advérbio:
a)
b)
c)
d)
e)

94
36
68
38
102

15) Pode-se afirmar que o valor de
igual a:

“...não apanhes frio, rapariga...”
“O cônego, que descia atrás,...”
“...o meio da escada, diante de Amélia:”
“— Então isto são horas, sua brejeira?”
“...a gravura antiga dum Cristo crucificado...”

(( )



)

+ ,  , é

a)


ସ

b)

଼
ହ

c)
10) “...tinha um bom cheiro de linho lavado.” Qual é o
superlativo absoluto sintético da palavra sublinhada na
frase?

ଽ
ଵ

d)

ଵସ
ହ

e)

ଵଷ


a)
b)
c)
d)
e)

16) Quantos segundos estão contidos no máximo em
2,5 minutos?

bonilíssimo
bonílimo
bonilissíssimo
bonissíssimo
boníssimo

a)
b)
c)
d)
e)

Matemática


11) Qual é o valor de (0,5 +  - 1) ?
a)
b)
c)
d)

100
105
135
150
180

17) Um retângulo possui medidas valendo 3cm e 8cm,
então o semiperímetro desse retângulo é de, em cm:

1
1,5
1,8
3

a) 17
3

b)
c)
d)
e)

15
11
18
35

d) 1992.
e) 1993.
24) A primeira Administração do Município de Ponte
Preta (RS) teve como Prefeito o Sr.:

18) Em 2,5 metros podemos afirmar que existem no
máximo quantos centímetros?
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

150
170
95
250
305

25) Dentre os Municípios abaixo, qual NÃO faz divisa
com o Município de Ponte Preta (RS)?

19) A diferença entre o quadrado e o triplo de um
número real e positivo é igual a 10. Então este número
é:
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

5
8
7
14
9

26) A escola de hoje precisa não apenas conviver com
outras modalidades de educação não formal, informal
e profissional, mas também articular-se e integrar-se a
elas, a fim de formar cidadãos mais preparados e
qualificados para um novo tempo. Para isso, o ensino
escolar deve contribuir para:

20) O produto das raízes da equação 2x - 7x + 6 = 0, é:
6
3
-1
-4
5

I. Formar indivíduos capazes de pensar e de
aprender permanentemente em um contexto de
avanço das tecnologias de produção, de
modificação da organização do trabalho, das
relações contratuais capital-trabalho e dos tipos de
emprego.
II. Prover formação global que constitua um patamar
para atender à necessidade de maior e melhor
qualificação
profissional,
de
preparação
tecnológica e de desenvolvimento de atitudes e
disposições para a vida numa sociedade técnico–
informacional.
III. Desenvolver conhecimentos, capacidades e
qualidades para o exercício autônomo, consciente
e crítico da cidadania.
IV. Formar cidadãos éticos e solidários.

Conhecimentos Gerais
21) A história do Município de Ponte Preta (RS) iniciou
aproximadamente em 1910, tendo como nome:
a)
b)
c)
d)
e)

Lajeado das Flores.
Lajeado Pequeno.
Lajeado Grande.
Lajeado do Bugre.
Lajeado Baixo.

22) Qual é a data de aniversário do Município de Ponte
Preta (RS)?
a)
b)
c)
d)
e)

Barão de Cotegipe.
São Valentim.
Cruzaltense.
Capinas do Sul.
Erechim.
Conteúdos Específicos
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a)
b)
c)
d)
e)

Nelson Rosito Argenta.
Luís Carlos Parise.
Julio Capeletto.
Ademir Márcio Sakrezenski.
Eurelice Antônio Betiato.

20 de março.
14 de abril.
20 de janeiro.
10 de fevereiro.
16 de maio.

É correto afirmar:
a)
b)
c)
d)
e)

23) Qual foi o ano de emancipação do Município de
Ponte Preta (RS)?

Somente I e III estão corretas.
Apenas III está incorreta.
Apenas III e IV estão corretas.
Nenhuma está correta
Todas estão corretas.

27) Assinale a alternativa correta de acordo com o
neoliberalismo de mercado:

a) 1989.
b) 1990.
c) 1991.
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a) Economia de mercado planejada e administrada pelo
Estado; economia mais coletivista / socializada.
b) Governo democrático, coletivista, igualitarista.
c) Estado minimalista, com três funções: policiamento,
justiça e defesa nacional, projeto desestatização,
desregulamentação e privatização; desqualificação
dos serviços e das políticas públicas.
d) Ênfase no direito público, na justiça social, na
propriedade coletiva; a lei como instrumento da
igualdade formal / real.
e) Ênfase na escola única, pública, gratuita, laica,
universal e obrigatória; democrático popular;
formação para a cidadania; planificação dos sistemas
de ensino.

e) Garantir que os alunos sejam questionados durante
os momentos de leitura com perguntas sobre o que
estão achando, se estão entendendo e outras
questões.
30) Sobre diversidade e currículo no processo de
ensino/aprendizagem assinale a alternativa correta:
I. A educação de uma maneira geral é um processo
constituinte da experiência humana, por isso se faz
presente em toda e qualquer sociedade.
II. A
diversidade
é
um
componente
do
desenvolvimento biológico e cultural da
humanidade, mas não influencia o processo de
ensino/aprendizagem.
III. No processo de interação continua entre o ser
humano e o meio, no contexto das relações
sociais, é que construímos nosso conhecimento,
valores, representações e identidades.

28) Sobre o Planejamento Escolar e o Projeto
Pedagógico-Curricular assinale a alternativa correta:
I. O planejamento escolar consiste em ações e
procedimentos para a tomada de decisões a
respeito de objetivos e de atividades a ser
realizadas em razão desses objetivos. É um
processo de conhecimento e de análise da
realidade escolar em suas condições concretas,
tendo em vista a elaboração de um plano ou
projeto para a instituição.
II. O planejamento do trabalho possibilita uma
previsão de tudo o que se fará com relação aos
vários aspectos da organização escolar e prioriza as
atividades que necessitam de maior atenção no
ano a que ele não se refere.
III. O projeto pedagógico curricular é um documento
que propõe uma direção política e pedagógica
para o trabalho escolar, formula metas, prevê as
ações, institui procedimentos e instrumentos de
ação.
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I e III estão corretas.
Apenas III esta correta.
Apenas I e II estão corretas.
Apenas II e III estão corretas.
Todas estão corretas.

31) Sobre a higiene e os cuidados com a criança
assinale a alternativa incorreta:
a) Lave muito bem as mamadeiras, tanto o bico e seu
protetor. Use uma escova própria para limpá-las,
dando bastante atenção às bordas e cantos.
b) Orientar sempre as crianças para lavar as mãos antes
das refeições e após usar o banheiro.
c) Antes mesmo dos primeiros dentes decíduos
nascerem é preciso fazer a limpeza da boca da
criança.
d) Desde pequena a criança precisa fazer sempre sua
escovação dental sozinha, pois assim ganha
autonomia e o hábito de higiene bucal.
e) Lave bem os alimentos crus antes de oferecer as
crianças.

Apenas I está correta.
Apenas I e III estão corretas.
Apenas II e III estão corretas.
Nenhuma está correta.
Todas estão corretas.

29) De acordo com os Parâmetros Curriculares
Nacionais, formar leitores é algo que requer condições
favoráveis para a prática da leitura – que não se
restringem apenas aos recursos materiais disponíveis,
pois, na verdade, o uso que se faz dos livros e demais
materiais impressos é o aspecto mais determinante
para o desenvolvimento da prática e do gosto pela
leitura. Algumas dessas condições são, exceto:

32) Sobre o conceito de ética, moral e cultura das
sociedades assinale a alternativa incorreta:
a) A Ética busca analisar o conjunto de práticas morais
ligadas ao costume e a cultura, em um determinado
tempo e espaço.
b) A Moral é definida como o conjunto de normas,
princípios, preceitos, costumes, valores que norteiam
o comportamento do indivíduo no seu grupo social.
c) A Cultura é o espaço em que se formam nossas
concepções de certo e errado, ou seja, nossos valores
morais.
d) Uma pessoa é ética quando age em conformidade
com os costumes e valores estabelecidos, que podem
ser, eventualmente, questionados pela moral.

a) Organizar momentos de leitura livre em que o
professor também leia.
b) Planejar atividades diárias garantindo que as leituras
tenham a mesma importância que as demais.
c) Dispor de uma boa biblioteca na escola.
d) Possibilitar que os alunos escolham suas leituras.
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e) A moral é normativa; é a parte da vida concreta, da
prática real das pessoas, que se expressam por
costumes, hábitos e valores aceitos.

e) Renovada Progressivista.
36) Sobre o conceito de Alfabetização assinale a
alternativa correta:

33) Sobre a avaliação é correto afirmar:
I. Processo de aprendizado do uso da tecnologia da
língua escrita.
II. O processo de descoberta do código escrito pela
criança letrada é mediado pelas significações que
os diversos tipos de discursos têm para ela,
ampliando seu campo de leitura através da
alfabetização.
III. Atualmente, não se considera mais como
alfabetizada quem apenas consegue ler e escrever
seu nome, mas quem sabe escrever um bilhete.
IV. Alfabetização se refere ao desenvolvimento de
habilidade da leitura e escrita.

I. Avaliar, para o senso comum, aparece como
sinônimo de medida, de atribuição de um valor em
forma de nota ou conceito. Porém, nós,
professores temos o compromisso de ir além do
senso comum e não confundir avaliar com medir.
II. A avaliação é uma das atividades que ocorre
dentro do processo pedagógico.
III. A auto-avaliação torna-se uma ferramenta
importante,
capaz
de
propiciar
maior
responsabilidade aos estudantes acerca de seu
próprio processo de aprendizagem e de construção
da autonomia.
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

Apenas III está correta.
Apenas II e III estão corretas.
Apenas II está incorreta.
Apenas I está incorreta.
Todas estão corretas.

37) O Projeto Político Pedagógico possui quatro
dimensões. Uma delas retrata a legalidade das ações e
a relação da escola com outras instâncias do sistema de
ensino – Municipal, Estadual e Federal. Qual dimensão
que retrata isso?

34) Sobre a organização do tempo e do espaço escolar
é correto afirmar:
a) Não faz parte da rotina os cuidados, as brincadeiras e
as situações de aprendizagem orientadas.
b) A organização dos espaços e dos materiais não se
constitui em um instrumento fundamental para a
prática educativa com as crianças.
c) O espaço na instituição de educação infantil não
propicia condições para que as crianças possam
usufruí-lo em benefício do seu desenvolvimento e
aprendizagem.
d) É preciso que o espaço seja versátil e permeável à sua
ação, sujeito às modificações propostas pela criança e
professores em função das ações desenvolvidas.
e) Deve ser pensado e rearranjado, desconsiderando as
diferentes necessidades de cada faixa etária, assim
como os diferentes projetos e atividades que estão
sendo desenvolvidas.

a)
b)
c)
d)
e)

Pedagógica
Administrativa
Financeira
Jurídica
Religiosa

38) Sobre os Parâmetros Curriculares Nacionais é
correto afirmar:

I. Os Parâmetros Curriculares Nacionais têm a
função de orientar e garantir a coerência dos
investimentos
no
sistema
educacional,
socializando
discussões,
pesquisas
e
recomendações, subsidiando a participação de
técnicos e professores brasileiros.
II. Por sua natureza aberta, configuram uma proposta
flexível, a ser concretizada nas decisões regionais e
locais sobre currículos e sobre programas de
transformação
da
realidade
educacional
empreendidos pelas autoridades governamentais,
pelas escolas e pelos professores.
III. O processo de elaboração dos Parâmetros
Curriculares Nacionais teve início a partir do
estudo de propostas curriculares de Estados e
Municípios brasileiros, da análise realizada pela
Fundação Carlos Chagas sobre os currículos oficiais
e do contato com informações relativas a
experiências de outros países.

35) Qual das tendências pedagógicas que na sua
abordagem metodológica valoriza o diálogo, “grupo de
discussão”, onde cabe ao grupo autogerir a
aprendizagem, definindo o conteúdo e a dinâmica das
atividades. O professor é o animador que por princípio
deve “descer” ao nível dos alunos, adaptando-se às
suas características e ao desenvolvimento do próprio
grupo.
a)
b)
c)
d)

Somente I está incorreta.
Somente IV está incorreta
Somente I e II estão corretas.
Somente I, III e IV estão corretas.
Todas estão corretas.

Libertária
Libertadora
Tecnicista
Tradicional
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a)
b)
c)
d)
e)

Somente I está correta.
Somente I e III estão corretas.
Somente I e II estão corretas.
Todas estão corretas.
Nenhuma está correta.

39) A Tendência Pedagógica Libertadora foi iniciada por
qual educador?
a)
b)
c)
d)
e)

Anísio Teixeira
Paulo Freire
Lourenço Filho
Fernando de Azevedo
Mario de Andrade

40) Sobre o conceito de Letramento assinale a
alternativa incorreta:
a) É o processo de aprendizado do uso da tecnologia da
língua escrita. Isto é, a criança pode utilizar recursos
da língua escrita em momentos da fala, mesmo antes
de ser alfabetizada.
b) Esse aprendido se dá a partir da convivência dos
indivíduos, com materiais escritos disponíveis - livros,
revistas, cartazes, rótulos de embalagens, entre
outros -, e com as práticas de leitura e de escrita da
sociedade em que se inscrevem.
c) Esse processo acontece pela mediação de uma
pessoa mais experiente através dos bens materiais e
simbólicos criados em sociedade.
d) Refere-se ao desenvolvimento de habilidade da
leitura e escrita.
e) Decorre das práticas sociais que leituras e escrita
exigem nos diferentes contextos que envolvem a
compreensão e expressão lógica e verbal.
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