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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 
CONCURSO PÚBLICO 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO  BÁSICA - POLIVALENTE 
 
DIDATICA/LEGISLAÇÃO 
 
QUESTÃO 01 
Ensinar – aprender não é permanecer em 
uma atitude apenas contemplativa, sem 
envolvimento ou apenas produzir dados 
culturais. Sobre a formação e conduta do 
professor e sua ação pedagógica, assina-
le o item correto: 
a) A docência deve ser baseada na com-
petência técnica, sem, contudo, associar 
a concepção de educação ao seu papel 
na sociedade; 
b) O professor deve basear sua ação do-
cente na competência técnica, teórica e 
no compromisso político, sem tratar sua 
atividade, apenas, como mercadoria; 
c) A formação de professores não pode 
levar em consideração a internalização 
do saber;  
d) A atuação do professor enquanto ser 
histórico não pode influenciar a ordem 
pedagógica. 
 
QUESTÃO 02 
As tendências pedagógicas ajudaram a 
formar a prática pedagógica do Brasil. 
Sobre essas tendências, assinale o item 
correto: 
a) As tendências pedagógicas ajudam o 
professor a se distanciar das demandas 
de sua clientela e ficar seu trabalho, na 
sala de aula; 
b) As tendências pedagógicas foram 
concebidas, baseadas em visões de pen-
sadores, em relação ao contexto histórico 
das sociedades, em que estavam inseri-
dos, além das concepções de homem e 
de mundo; 
c) O conhecimento das tendências peda-
gógicas serve, apenas, para orientar os 
professores, quanto à elaboração de 
seus planos de ensino; 
d) A aplicação das tendências pedagógi-
cas em nada contribui para o processo 
de aprendizagem do aluno, apenas, ser-
ve como instrumento de trabalho para o 
professor. 

 
“Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe 
tudo. 
Todos nós sabemos alguma coisa. 
Todos nós ignoramos alguma coisa. 
Por isso aprendemos sempre.”   
                                             Paulo Freire 
 
QUESTÃO 03 
Por muitos anos, a Educação estrutura-
va-se, colocando o professor como cen-
tralizador do conhecimento e o aluno co-
mo uma tabula rasa que deveria ser pre-
enchida com informações que seriam 
transmitidas pelos docentes. Mas, para 
termos a educação como fonte transfor-
madora do ser humano e da sociedade, é 
preciso que o professor coloque-se como 
mediador e em contínuo processo de 
formação, e essa não é uma tarefa fácil.  
Para ver coisas novas é necessário reno-
var o olhar e se desprender das antigas 
ideias. Em relação a esse novo processo 
de ensino, analise os itens a seguir: 
I. O professor é uma pessoa em cons-
trução, portador de um nó formativo cen-
tral e contínuo, sincronizado com o seu 
tempo. Ser professor, hoje, implica as-
sumir uma profissão, que está em cons-
tante processo de redefinição e ressigni-
ficação; 
II. Nos últimos trinta anos, a Educação 
Escolar passou por profundas mudanças 
sociais que repercutiram nos comporta-
mentos, estilos de vida, atitudes e valo-
res, com elevado impacto na vida dos 
profissionais da educação e, também, 
dos alunos. 
III.  Com tantas mudanças, é preciso, 
também, atualizar o ensino para que as 
demandas atuais sejam atendidas. A rea-
lidade do professor é um sistema vivo 
complexo, presente nas aulas e, é nesse 
contexto de incerteza que os professores 



2 

 

da “escola de hoje” devem trabalhar, ten-
tando responder, positivamente, àquilo 
que a atualidade exige; 
IV. Assim, somente a experiência profis-
sional docente passa a não ser suficien-
te. O professor está em constante pro-
cesso de ensino e de aprendizagem, 
também. Está aprendendo sobre e com 
seus alunos, sobre novas descobertas, 
diferentes técnicas, didáticas, postura 
profissional, adquirindo novos conheci-
mentos, atualizando-se. Deste modo, o 
professor reavalia o método e começa a 
ensinar e estimular seus alunos a serem 
pensadores e não somente repetidores 
de informação. 
Analisados os itens, é correto afirmar 
que: 
a) Todos os itens estão corretos 
b) Apenas os itens I e IV estão corretos 
c) Apenas os itens I, II e IV estão corre-
tos 
d) Apenas os itens II, III e IV estão corre-
tos 
 
QUESTÃO 04 
Desde sua promulgação, em 20 de de-
zembro de 1996, a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional vem rede-
senhando o sistema educacional brasilei-
ro em todos os níveis: da creche, desde 
então incorporada aos sistemas de ensi-
no, às universidades, além de todas as 
outras modalidades de ensino, incluindo 
a educação especial, profissional, indíge-
na, no campo e ensino a distância. Um 
dos avanços da Lei 9394, de Diretrizes 
da Educação Nacional, é: 
a) A criação dos cursos profissionalizan-
tes; 
b) A incorporação da Educação Infantil à 
Educação Básica; 
c) A extinção da obrigatoriedade da Edu-
cação Física; 
d) A criação das áreas de concentração. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 05 
Todos os países que chegaram a grau 
mais elevado de progresso,  alavanca-
ram-se a esta condição, priorizando a 
educação. Esta tem uma função social 
muito importante, especialmente, no que 
se refere ao mundo do trabalho. Nesta 
perspectiva, conforme a concepção críti-
co-social, a educação deve ter como ob-
jetivo: 
a) Preparar mão-de-obra especializada, 
para suprir as necessidades de desen-
volvimento do sistema capitalista, aten-
dendo, assim, as exigências da produtivi-
dade e de crescente divisão social do 
trabalho; 
b) Formar pessoas capazes de pensar, 
criticamente, potencializando o desenvol-
vimento de suas capacidades intelectu-
ais, emocionais, culturais e relacionais, 
para o pleno desenvolvimento da socie-
dade; 
c) Formar cidadãos para ocuparem luga-
res fixos e funcionais, na estrutura hie-
rárquica da produção e da sociedade; 
d) Capacitar, prioritariamente, pessoas 
para o domínio das técnicas e tecnologia 
do mundo do trabalho, dotando-o de ca-
pacidade intelectual de competir com os 
outros. 
 
QUESTÃO 06 
De acordo a LDB – Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (9394/96), 
os conteúdos e metodologias e formas de 
avaliação no ensino médio organizar-se-
ão de maneira que o estudante demons-
tre: 
I. Domínio de princípios científicos e 
tecnológicos que presidem a produção 
moderna 
II. Conhecimento das formas contempo-
râneas de linguagem 
III.  Domínio dos conhecimentos de Filo-
sofia e de Sociologia necessários ao e-
xercício da cidadania; 
IV. Capacidade de intercambiar áreas de 
conhecimento de maneira recíproca, ge-
rando exegese dos conhecimentos e en-
riquecimento pessoal. 
 
 



3 

 

Estão corretos: 
a) Apenas os itens II e IV; 
b) Apenas os itens I, II e IV; 
c) Apenas os itens I, III e IV; 
d) Apenas os itens I, II e III. 
 
QUESTÃO 07 
A origem do PAIC aponta para o trabalho 
desenvolvido pelo Comitê Cearense, pa-
ra a Eliminação do Analfabetismo Esco-
lar, criado em 2004, pela Assembléia Le-
gislativa do Estado do Ceará, através da 
iniciativa do deputado Ivo Gomes. O Co-
mitê era constituído pela Assembléia Le-
gislativa, UNICEF, APRECE, UNDI-
ME/CE, INEP/MEC, e Universidades Ce-
arenses como UECE, UFC, UVA, URCA 
e UNIFOR. Em relação ao Programa de 
Alfabetização na Idade Certa, sua história 
e evolução é,  correto dizer que: 
a) O pacto de cooperação surgido, inici-
almente, do trabalho do Comitê, teve a 
finalidade de comprometer os municípios 
com algumas metas, entre elas a de er-
radicar o analfabetismo, no Ceará, em 10 
anos; 
b) Em 2005, o Governo do Estado do 
Ceará, por meio da SEDUC, assumiu a 
execução do PAIC, tornando o programa 
uma política pública. Em parceria com a 
UNDIME/CE, UFC e UNICEF; 
c) Alfabetizar todos os alunos das redes 
municipais até o segundo ano do Ensino 
Fundamental foi o objetivo geral proposto 
para o PAIC; 
d) Em 2010 o Governo do Estado lançou 
o PAIC MAIS, visando estender as ações 
que eram destinadas às turmas de Edu-
cação Infantil, 1º e 2º ano do Ensino 
Fundamental até o 5º ano nas escolas 
públicas dos 184 municípios cearenses. 
 
QUESTÃO 08 
 “O educador nunca estará, definitiva-
mente pronto, formado, pois que sua ma-
turação faz-se no dia-a-dia na meditação 
teórica, sobre a prática." (Lukesi) 
Nos itens abaixo, discorremos sobre o 
compromisso social e ético do professor: 
 
 

I. O trabalho docente constitui o exercício 
profissional do professor e este é seu 
primeiro compromisso com a sociedade. 
Sua responsabilidade é preparar os alu-
nos para se tornarem cidadãos ativos e 
participantes na família, no trabalho, nas 
associações de classes, na vida cultural 
e política; 
II. É uma atividade, fundamentalmente 
social, porque contribui para a formação 
cultural e científica do povo, tarefa indis-
pensável para outras conquistas demo-
cráticas; 
III. A característica mais importante da 
atividade profissional do professor é a 
mediação entre o aluno e a sociedade, 
entre as condições de origem do aluno e 
sua destinação social na sociedade, pa-
pel que cumpre, provendo as condições e 
os meios; 
IV. O sinal mais indicativo da responsabi-
lidade profissional do professor é seu 
permanente empenho na instrução e e-
ducação dos seus alunos, dirigindo o en-
sino e as atividades de modo que estes 
dominem os conhecimentos básicos e as 
habilidades, capacidades físicas e inte-
lectuais, tendo em vista prepará-los para 
enfrentar os desafios da vida prática no 
trabalho e nas lutas sociais pela demo-
cratização da sociedade. (Libâneo,J.C.) 
Em que itens temos, claramente expres-
so, o compromisso social e ético dos pro-
fessores: 
a) Apenas nos itens I, II e IV; 
b) Apenas nos itens I, III e IV; 
c) Em todos os itens; 
d) Em nenhum dos itens. 
 
QUESTÃO 09 
Quando falamos em Aspectos Funda-
mentais da Pedagogia encontramos for-
mas distintas de abordagem, que se e-
quivalem em conteúdo, embora usem 
nomenclaturas diferentes para seus tópi-
cos. Em relação ao tema é INCORRETO 
dizer que: 
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a) Os aspectos fundamentais de uma 
verdadeira Pedagogia e os requisitos que 
todo o educador deve ter em conta, dese-
jar-se fazer obra educativa séria e fecun-
da, deve levar em conta, estes três as-
pectos: a pedagogia descritiva, a peda-
gogia normativa e a pedagogia prática ou 
metodológica; 
b) Em outras linguagens, os aspectos 
fundamentais da pedagogia nos remetem 
a três pontos fundamentais: o aspecto 
filosófico, o aspecto técnico e o aspecto 
científico; 
c) O aspecto filosófico é a relação da pe-
dagogia com a vida, com os valores, ide-
ais e os objetivos da educação; 
d) O aspecto técnico apoia-se em dados 
apresentados por outras ciências, como 
as físicas, biológicas e sociológicas; 
 
QUESTÃO 10 
Em relação ao financiamento da educa-
ção, a LDB trouxe aspectos positivos e 
negativos. Em relação aos percentuais 
mínimos das receitas resultantes de im-
postos, incluindo as transferências consti-
tucionais, marque o item correta: 
a) A União aplicará, anualmente, nunca 
menos de vinte e cinco, e os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, dezoito 
por cento; 
b) A União aplicará, anualmente, nunca 
menos de dezoito, e os Estados, o Distri-
to Federal e os Municípios, vinte e cinco 
por cento; 
c) A União aplicará, anualmente, nunca 
menos de dezoito, os Estados vinte e o 
Distrito Federal e os Municípios, vinte e 
cinco por cento; 
d) A União aplicará, anualmente, nunca 
menos de vinte, e os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, vinte e cinco por 
cento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
QUESTÃO 11 
Sobre Educação Infantil, é CORRETO, 
afirmar: 

I.Destina-se às crianças, brasileiras e 
estrangeiras, sem distinção de gênero, 
cor, etnia, proveniência social, credo 
político ou religioso, com ou sem ne-
cessidades especiais. 

II.Cabe às gestoras e aos gestores das 
instituições de Educação Infantil per-
mitirem a matrícula, ao longo de todo o 
ano letivo, sempre que houver vaga 
disponível. 

III.Para a matrícula nas instituições de 
Educação Infantil Pública devem ser 
reservadas vagas, preferencialmente, 
para crianças brasileiras com compro-
vação de baixa renda. 

IV.Tem como finalidade o desenvolvi-
mento integral da criança até 6 anos 
de idade em seus aspectos físico, psi-
cológico, intelectual e social, comple-
mentação a ação da família e da co-
munidade. 

Assinale a alternativa que indica todas as 
afirmativas CORRETAS. 
a) É correta apenas a afirmativa IV; 
b) São corretas apenas as afirmativas I e 
III; 
c) São corretas apenas as afirmativas I, II 
e IV; 
d) São corretas apenas as afirmativas II, 
III e IV; 
 
QUESTÃO 12 
O brincar é considerado por estudiosos 
da área, como atividade principal da cri-
ança. 
Identifique abaixo as afirmativas verda-
deiras (V) e as falsas (F) sobre esse te-
ma. 
(  )  É uma ação livre, iniciada e conduzi-
da pela criança, com finalidade de tomar 
decisões, expressar sentimentos e valo-
res, conhecer a si mesma, a outras pes-
soas ao mundo em que vive. 
(  )  Brincar é repetir, recriar ações praze-
rosas, expressar situações imaginárias, 
criativas, compartilhar brincadeiras, com 
outras pessoas. 
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(  ) A partir da brincadeira, a criança ex-
pressa sua individualidade e sua identi-
dade, explora a natureza, os objetos, 
comunica-se e participa da cultura lúdica, 
para compreender o universo. 
(  )  Ainda, que o brincar seja considerado 
um ato inerente à criança, exige um co-
nhecimento, um repertório que ela preci-
sa aprender.  
Assinale a alternativa que indica a se-
quência CORRETA, de cima para baixo. 
a) V – V – V – V; 
b) V – F – V – F; 
c) V – F – F – V; 
d) F – V –V – F. 
 
QUESTÃO 13 
Compreende-se a música, como lingua-
gem e forma de conhecimento. Presente 
no cotidiano de modo intenso, no rádio, 
na TV, em gravações, jingles etc., por 
meio de brincadeiras e manifestações 
espontâneas ou pela intervenção do pro-
fessor ou familiares, além de outras situ-
ações de convívio social, a linguagem 
musical tem estrutura e características 
próprias, devendo ser considerada como: 
a) Produção – centrada na experimenta-
ção e na imitação, tendo como produtos 
musicais a interpretação, a improvisação 
e a composição; 
b) Apreciação – percepção, tanto dos 
sons e silêncios, quanto das estruturas e 
organizações musicais, buscando desen-
volver, por meio do prazer da escuta, a 
capacidade de observação, análise e re-
conhecimento; 
c) Reflexão – sobre questões referentes 
à organização, criação, produtos e produ-
tores musicais; 
d) Ressocialização – inserir os introspec-
tivos no convívio social, através da músi-
ca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 14 
A Lei n° 8.069 – Estatuto da Criança e do 
Adolescente, considera em seu Art. 2°, 
respectivamente, criança e adolescente, 
a pessoa : 
a) Até os 7 anos de idade incompletos, e 
entre 7 e 15 anos; 
b) Até os 10 anos de idade incompletos, 
e entre 10 e 18 anos; 
c) Até os 4 anos de idade incompletos, e 
entre 4 e 12 anos; 
d) Até os 12 anos de idade incompletos, 
e entre 12 e 18 anos; 
 
QUESTÃO 15 
O brincar fornece à criança a possibilida-
de de construir uma identidade autônoma 
e criativa. A criança que brinca entra no 
mundo do trabalho, da cultura e do afeto 
pela via da: 
a) Família; 
b) Imaturidade; 
c) Representação e da experimentação; 
d) Coerção. 
 
CIÊNCIAS 
 
QUESTÃO 16 
Durante o processo de conquista do am-
biente terrestre pelos animais, diversas 
adaptações foram necessárias. Uma de-
las diz respeito ao modo de fecundação, 
pois os gametas liberados no ambiente 
poderiam desidratar e se tornarem inviá-
veis, além dos espermatozoides necessi-
tarem de um meio líquido para se deslo-
car. 
Esse problema é resolvido com a fecun-
dação interna que permite: 
a) Assegurar a paternidade; 
b) Aumentar o número de gametas fér-
teis; 
c) Proteger o organismo no início do de-
senvolvimento; 
d) Liberar os gametas no trato reproduti-
vo da fêmea. 
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QUESTÃO 17 
A ciência é um modo de obter conheci-
mentos sobre a natureza. A utilização de 
conhecimentos científicos, ou não, para 
obtenção de resultados práticos é cha-
mada de: 
a) Entemologia; 
b) Tecnologia; 
c) Morfologia; 
d) Ictiologia. 
 
QUESTÃO 18 
Água enriquecida pelo desenvolvimento 
de uma superpopulação de microrganis-
mos decompositores, que consomem 
rapidamente o gás oxigênio, e provoca a 
morte por asfixia das espécies aeróbicas. 
Esse processo de poluição da água é 
chamado de: 
a) Fotossintetização; 
b) Decomposição; 
c) Eutrofização; 
d) Degradação. 
 
QUESTÃO 19 
A respeito dos conceitos que permeiam a 
Ecologia, qual das opções abaixo define 
População: 
a) Qualquer comunidade que esteja inte-
grada às condições físicas e químicas de 
uma região geográfica. 
b) Todas as populações existentes numa 
determinada área, sem distinção. 
c) Grupos de indivíduos de uma determi-
nada espécie e que ocupam determinada 
área. 
d) Todo ambiente que pode ser habitável 
pelos seres vivos. 
 
QUESTÃO 20 
Quando a vida desenvolve-se em uma 
determinada região através de uma com-
binação entre seus elementos, forma-se 
a Biosfera, esta é formada por: 
a) Biosfera e litosfera, somente. 
b) Apenas pela litosfera. 
c) Litosfera, atmosfera e hidrosfera. 
d) Apenas pela atmosfera. 
 
 
 
 

GEOGRAFIA 
 
QUESTÃO 21 
O clima predominante do sertão e do lito-
ral do Estado do Ceará, respectivamente 
é: 
a) Semiárido e Tropical. 
b) Semiúmido e Tropical. 
c) Sertanejo e Litorâneo. 
d) Semiárido e Semiúmido. 
 
QUESTÃO 22 
Quando um determinado local possui 
uma área, em que, um núcleo urbano é 
densamente povoado, e com áreas vizi-
nhas menos povoadas, temos: 
a) Área metropolitana. 
b) Megalópole. 
c) Conurbação. 
d) Eixo urbano. 
 
QUESTÃO 23 
As condições apresentadas abaixo que 
fazem um País se considerado, subde-
senvolvido são: 
a) Dependência econômica externa e 
grandes desigualdades sociais. 
b) Dependência política e estabilidade 
econômica. 
c) Independência política e econômica, 
perante o cenário mundial. 
d) Grandes desigualdades sociais e uma 
moeda forte, perante o dólar. 
 
QUESTÃO 24 
São características das chuvas ácidas 
que podem prejudicar o solo e matar pei-
xes: 
a) Composição de oxigênio e hidrogênio 
com PH alto. 
b) Composto por dióxido de carbono, dió-
xido de enxofre e óxido de nitrogênio com 
PH baixo. 
c) Composto por gás carbônico e gás 
hélio fazendo o PH cair para se tornar 
ácido. 
d) Composição igual a de uma chuva 
normal, com exceção do gás nitrogênio 
evaporado dos lixões. 
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QUESTÃO 25 
Dos processos erosivos relacionados, 
qual deles NÃO, ocorre em áreas de cli-
ma tropical úmido? 
a) Erosão glacial; 
b) Erosão pluvial; 
c) Deslizamento; 
d) Tombamento. 
 
HISTÓRIA 
 
QUESTÃO 26 
Podemos afirmar que a quase inexistên-
cia do Estado, perante sua economia po-
de ser discriminada pela política: 
a) Totalitária. 
b) Ditatorial. 
c) Neoliberal. 
d) Mercantilista. 
 
QUESTÃO 27 
A década de 90 foi marcada por vários 
escândalos, dentre eles, o período em 
que Fernando Collor esteve no Poder, 
sobre este período assinale a opção cor-
reta: 
a) Após o processo de “impeachment” 
sofrido em 1992, o PT chegou ao poder 
através de uma nova eleição direta. 
b) A saída de Collor foi resolvida, através 
de uma eleição indireta com a vitória de 
Itamar Franco. 
c) Após a sua saída do Poder, Collor re-
cebeu punição de não participar mais da 
política nacional brasileira. 
d) Collor promoveu uma abertura da e-
conomia aos produtos estrangeiros, ale-
gando a qualidade duvidosa dos produtos 
nacionais. 
 
QUESTÃO 28 
A primeira forma de colonização da colô-
nia portuguesa, na América foi baseada 
em capitanias que eram distribuídas a 
pessoas que ficaram conhecidas por do-
natários. Fazem parte das atribuições 
dos donatários, EXCETO: 
a) Instalação de manufaturas. 
b) Controle do comércio. 
c) Envio de todo dinheiro para a Coroa 
portuguesa. 
d) Liberdade religiosa. 

QUESTÃO 29 
Sobre a revolta liderada por Joaquim Pin-
to Madeira, no Ceará, em 1831 e, a rela-
ção com o contexto político do período 
regencial no Brasil, assinale a alternativa 
CORRETA. 
a) Exigiu o retorno do imperador D. Pe-
dro I, estando alinhado aos ideais restau-
radores; 
b) Defendeu os interesses políticos dos 
proprietários de terras das Vilas do Crato 
e Jardim; 
c) Liderou e teve apoio em 1831 dos libe-
rais envolvidos nos movimentos de 1817 
e 1824; 
d) Atuou em defesa da projeção política 
nacional do Presidente de Província do 
Ceará. 
 
QUESTÃO 30 
O episódio conhecido por Inconfidência 
Mineira foi muito marcante na história de 
nosso país, sobre este fato assinale a 
opção correta: 
a- Queriam que o monopólio comercial 
permanecesse, para que a sociedade 
ficasse mais rica. 
b- Eram favoráveis ao livre comércio do 
ouro que deveria ser vendido pelo seu 
real valor aos estrangeiros de forma le-
gal. 
c- Estava favorável a continuidade do 
contrabando, através dos “santos do pau 
oco”. 
d- Queriam o controle feito por parte de 
estrangeiros que tinham mais experiência 
com este metal precioso. 
 
INFORMÁTICA 
 
QUESTÃO 31 
O vírus ________ é executado através 
de páginas da Web que possuem  códi-
gos maliciosos, interpretados pelo nave-
gador. 
a) Polimórfico; 
b) De Macro; 
c) De Arquivos; 
d) De Script. 
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QUESTÃO 32 
Qual a sequência CORRETA acerca dos 
Comandos na figura de botões  do Micro-
soft Excel?  

                     
a) Organizar os dados em ordem des-
cendente e Função Sigma; 
b) Organizar os dados, em ordem ascen-
dente e Organizar os dados em ordem 
descendente; 
c) Organizar os dados em ordem des-
cendente e Organizar os dados em or-
dem ascendente; 
d) Mostrar ou ocultar a barra de fórmulas 
e organizar dados, em ordem ascenden-
te. 
 
QUESTÃO 33 
Sobre o Windows XP, assinale a opção 
CORRETA. 
a) Já vem instalado por padrão, um apli-
cativo que permite compactar arquivos do 
tipo ‘zip’ e ‘rar’; 
b) Para apagar um arquivo sem ser envi-
ado para a Lixeira, usa-se a combinação 
das teclas SHIFT + DEL; 
c) Não suporta sistemas de arquivos 
NTFS e FAT; 
d) Permite compartilhar disco e, apenas, 
as impressoras da HP. 
 
QUESTÃO 34 
Em relação aos recursos do Painel de 
Controle do Windows é CORRETO afir-
mar que: 
a) A opção Vídeo exibe as propriedades 
de vídeo e permite alterar a resolução da 
tela; 
b) Para saber a identificação de um com-
putador, na rede, deve-se usar o recurso 
Opções de acessibilidade; 
c) Para configurar uma rede doméstica 
ou conectar à Internet, deve-se utilizar o 
recurso Adicionar ou remover programas; 
d) A inversão das funções dos botões, 
direito e esquerdo do mouse é feita por 
meio do recurso Opções de acessibilida-
de. 
 

QUESTÃO 35 
Usando Word em um documento, confi-
gurei o número de página do rodapé, de 
tal maneira, que na primeira página, não 
aparece número nenhum. A guia do item 
“Configurar Página” localizado no menu 
Arquivo que utilizo, para que isso seja 
possível é: 
a) Margens; 
b) Origem do papel; 
c) Layout; 
d) Tamanho do papel. 
 
MATEMÁTICA 
 
QUESTÃO 36 
Do preço de venda de certo produto, um 
fabricante paga 10% de comissão ao re-
presentante comercial. Do restante, 40% 
correspondem ao custo do produto. Se o 
custo desse produto é R$ 900,00, então 
o seu preço de venda é igual a 
a) R$ 2.000,00; 
b) R$ 2.250,00; 
c) R$ 2.500,00; 
d) R$ 2.750,00; 
 

RASCUNHO 
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QUESTÃO 37 
Um capital de R$ 4.200,00 foi aplicado a 
uma taxa de juros simples de 2% ao mês 
durante 1 ano.Qual foi o valo do juro ob-
tido? 
a) R$ 1.008,00; 
b) R$ 1.090,00; 
c) R$ 1.120,00; 
d) R$ 1.200,00; 
 
QUESTÃO 38 
Observe a análise de um médico, para 
com a temperatura corporal dos pacien-
tes: 
-abaixo de 36,0°, baixa temperatura; 
-entre 36,0° e 37,9°, temperatura normal; 
-entre 38,0° e 40,0º, febre alta; 
-acima de 40,0°, febre muito alta. 
Sabe-se que um paciente chegou com 
39,5° a esse médico. Foi tratado, porém, 
piorou, tendo um aumento de 1,4° de 
temperatura. 6 horas após o tratamen-
to, ele perdeu 3°. O médico, então o libe-
rou, sob condições de que se ele pioras-
se, retornasse. 
Assinale a alternativa que apresenta o 
estado do paciente (nos critérios do mé-
dico citado), respectivamente: na chega-
da ao hospital; quando piorou; e 6 horas 
após o tratamento, sendo então liberado. 
a) Febre alta; febre muito alta; temperatu-
ra normal; 
b) Febre muito alta; febre alta; baixa 
temperatura; 
c) Baixa temperatura; febre muito alta; 
febre alta; 
d) Febre alta; febre alta; febre muito alta. 
 
QUESTÃO 39 
Dividir o número 570 em três partes, de 
tal forma que a primeira esteja para a 
segunda, como 4 está para 5 e a segun-
da esteja para a terceira, como 6 está 
para 12. Nestas condições, a terceira 
parte vale: 
a) 120; 
b) 150; 
c) 320; 
d) 300. 
 

QUESTÃO 40 
Em um levantamento, feito numa empre-
sa, foram obtidos os seguintes resultados 
sobre o estado civil dos funcionários: 
Solteiros – 30 
Casados – 40 
Separados – 20 
As razões entre os números de solteiros, 
casados e separados, respectivamente, e 
o total de funcionários são: 

a) 
�

�
  

�

� 
 
�

�
 

b) 
�

�
 
�

�
 
�

�
 

c) 
�

�
 
�

�
 
�

�
 

d) 
�

�
 
�

�
 

�

�	
 

 
RASCUNHO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Leia os poemas e responda às questões que seguem.

Poema 1 
Epigrama nº. 2 (Cecília Meireles) 
 
És precária e veloz, Felicidade. 
Custas a vir e, quando vens, não te demoras. 
Foste tu que ensinaste aos homens que havia tempo, 
e, para te medir, se inventaram as horas. 
 
Felicidade, és coisa estranha e dolorosa: 
Fizeste para sempre a vida ficar triste: 
Porque um dia se vê que as horas todas passam, 
e um tempo despovoado e profundo, persiste. 
 
Poema 2 
Na Casa Defronte (Fernando Pessoa) 
 
Na casa defronte de mim e dos meus sonhos, 
Que felicidade há sempre! 
Moram ali pessoas que desconheço, que já vi mas não vi. 
São felizes, porque não sou eu. 
As crianças, que brincam às sacadas altas, 
Vivem entre vasos de flores, 
Sem dúvida, eternamente. 
As vozes, que sobem do interior do doméstico, 
Cantam sempre, sem dúvida. 
Sim, devem cantar. 
Quando há festa cá fora, há festa lá dentro. 
Assim tem que ser onde tudo se ajusta — 
O homem à Natureza, porque a cidade é Natureza. 
Que grande felicidade não ser eu! 
 
Mas os outros não sentirão assim também? 
Quais outros? Não há outros. 
O que os outros sentem é uma casa com a janela fechada, 
Ou, quando se abre, 
É para as crianças brincarem na varanda de grades, 
Entre os vasos de flores que nunca vi quais eram. 
Os outros nunca sentem. 
 
Quem sente somos nós, 
Sim, todos nós, 
Até eu, que neste momento já não estou sentindo nada. 
Nada! Não sei... 
Um nada que dói..
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QUESTÃO 41 
Assinale as opções verdadeiras (V) e falsas (F). 
I. Nos dois poemas a felicidade é vista como algo intangível. 

II. Apenas no poema 1 a felicidade é vista como algo doloroso. 
III. Apenas no poema 2 a felicidade é vista como algo sempre pertencente a outrém. 
a)  Apenas a afirmativa III é verdadeira. 
b) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
c)  Apenas a afirmativa I é verdadeira. 
d) Todas as afirmativas são falsas. 
 
QUESTÃO 42 
Assinale a opção em que a descrição da classificação sintática do termo sublinhado em 
“És precária e veloz, Felicidade” está correta. 
a) Termo oracional de natureza substantiva ou pronominal que se refere a uma expressão 
de mesma natureza para melhor explicá-la ou para servir-lhe de equivalente. 
b) Termo que pode desempenhar na oração papéis sintáticos próprios de nomes, 
pronomes e advérbios. 
c) Termo que presenta um chamado ou evidenciação do ser a quem alguém se dirige. 
d) Expressão que denota uma circunstância adverbial em referência a um chamado. 
 
QUESTÃO 43 
Assinale a opção cujo encontro vocálico se separa como em “precária”. 
a) Renunciamos 
b) Renunciar 
c) Renuncia 
d) Renúncia 
 
QUESTÃO 44 
Assinale a opção que expressa as condições de emprego do verbo sublinhado no enunci-
ado “Foste tu que ensinaste aos homens que havia tempo (...)”. 
a) O verbo haver, no sentido de “existir”, “ocorrer” ou “tempo decorrido”, é impessoal.  
b) Nas locuções verbais, o verbo principal é sempre o último; os demais são verbos 
auxiliares. 
c) No sentido empregado no texto, o verbo “haver” pode ser usado no plural. 
d) O verbo empregado no enunciado tem o mesmo emprego que em “Havia tempos que 
não nos falávamos, então retomamos o contato.” 
 
QUESTÃO 45 
No enunciado “Porque um dia se vê que as horas todas passam (...)”, assinale a função 
do termo destacado. 
a) Conjunção subordinativa integrante  
b) Pronome apassivador  
c) Conjunção subordinativa causal 
d) Índice de indeterminação do sujeito 
 
QUESTÃO 46 
Assinale a função do termo sublinhado em “Na casa defronte de mim e dos meus so-
nhos.”. 
a) Preposição 
b) Conjunção 
c) Advérbio locativo 
d) Pronome preposicionado 
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QUESTÃO 47 
No mesmo enunciado “Na casa defronte de mim e dos meus sonhos.”, identifique a opção 
em que o emprego da locução preposicional também está correto. 
a) “Na casa defronte de mim e aos meus sonhos.” 
b) “Na casa defronte a mim e a meus sonhos.” 
c) “Na casa defronte de mim e dos meus sonhos.” 
d) “Na casa defronte de mim e de meus sonhos.” 
 
QUESTÃO 48 
Assinale a opção que justifica o emprego do verbo destacado em “Mas os outros não sen-
tirão assim também?” 
a) O verbo exprime a noção de futuro próximo. 
b) O verbo exprime a noção de dúvida, incerteza. 
c) O verbo exprime a noção de futuro longínquo. 
d) O verbo exprime a noção de certeza. 
 
QUESTÃO 49 
Assinale o tipo de sujeito de “abre” em “O que os outros sentem é uma casa com a janela 
fechada, ou, quando se abre...”. 
a) Sujeito indeterminado 
b) Sujeito oculto 
c) Oração sem sujeito 
d) Sujeito simples, explícito 
 
QUESTÃO 50 
Assinale a função do termo sublinhado nos enunciados “Até eu, que neste momento já 
não estou sentindo nada.” e “Um nada que dói...”, respectivamente. 
a) Advérbio de negação/pronome indefinido 
b) Pronome indefinido/ advérbio de negação 
c) Pronome indefinido /substantivo 
d) Substantivo/Pronome indefinido 
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