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CARGO: PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Texto para responder às questões de 01 a 08. 
 

Nem novo, nem normal 
 

Considerado em 2019 o segundo país mais feliz de todos (o primeiro lugar ficou com a Finlândia), a Dinamarca ocupou 
esse posto em 2013 e 2016, liderando o Índice Mundial de Felicidade, segundo a Organização das Nações Unidas. O site 
Family Life Goals comenta que nesse país, os serviços de saúde e de educação são gratuitos. Sua geografia permite que, 
de qualquer ponto da Dinamarca, as pessoas estejam a uma distância máxima de 52 km do mar. Que privilégio! Além 
disso, são valores fundamentais para os dinamarqueses, a empatia e a afeição, o que torna o país próspero e seus 
habitantes compassivos. A empatia faz parte do currículo padrão, ensinando às crianças dinamarquesas o significado de 
entender e compartilhar seus sentimentos, bem como capacitando-as a identificar e trabalhar estados emocionais.  

A empatia pressupõe capacidade de perceber, sem julgar (componente cognitivo); capacidade de reagir em sintonia 
com a emoção do outro (componente afetivo) e expressão verbal, postura e atitude que validam o sentimento do outro 
(componente comportamental).  

Creio que você concorda comigo, no que tange à sensação de que está faltando empatia em boa parte do planeta e 
que essa falta se exacerbou com o advento da pandemia, orquestrada pelo confinamento e pela insegurança diante do 
futuro próximo e do longínquo. Mais que mera impressão, a certeza de que insensatez é a regra complica sobremaneira 
um tempo já difícil de encarar.  

Todos os dias somos alvo ou temos conhecimento de atrocidades cometidas contra pessoas, independentemente de 
sua cor, sexo, gênero, idade, estado civil, crença ou condição socioeconômica. Indiferença, pouco caso, fake news, 
assédios, fraudes, abusos, assaltos, estupros, assassinatos… se repetem à exaustão, aqui e ali, apavorando-nos, ao mesmo 
tempo em que vamos nos habituando com fatos cada vez mais hediondos, cada vez mais comuns ou mais divulgados. 
Sem ocitocina nas veias, o ser humano se revela (ou se supera) na sua perplexidade ou na sua omissão, diante da violência 
de toda natureza, inclusive sexual.  

Para não sucumbir a tanta decepção e tanta tristeza, me dirijo a um hospital, a uma unidade de terapia intensiva, e 
observo: quanta dor, quanto sofrimento! A vida por um fio… Ao mesmo tempo, no mesmo espaço, uma contundente 
demonstração de empatia me devolve a crença nas pessoas e no futuro: homens e mulheres de branco, trabalhando em 
sobre-humano empenho para salvar seus pacientes. Homens e mulheres de branco do Brasil.  

Saio, bastante aliviada, e me sento no banco de uma praça, onde crianças brincam com outras crianças, e também 
com seus pais. Quanta ocitocina, empatia, felicidade! Crianças e pais brasileiros.  

Volto feliz para casa, recuperada do meu pessimismo, e com muita vontade de abraçar, cantar, dançar, fazer algo de 
bom para alguém, ou melhor, para todos. Volto, como que vacinada desse novo normal.  

(Disponível em: https://veja.abril.com.br/saude/nem-novo-nem-normal. Com adaptações.) 

 

01 
Considerando apenas a expressão “país mais feliz de todos” (1º§), indique a alteração feita que mantém o grau 
superlativo de acordo com a norma padrão da língua ainda que haja alteração quanto à relação entre a qualidade 
expressa e a de outros elementos. 
A) “país felicíssimo”. 
B) “país felicérrimo”. 
C) “país mais feliz do que triste”. 
D) “país menos triste do que feliz”. 
 

02 
Segundo a autora: 
A) A sociedade vive diariamente situações que evidenciam a necessidade de que valores como empatia, felicidade e 

afeição sejam comemorados. 
B) Caracteriza-se como uma grande conquista o espaço geográfico que um determinado país pode ocupar em relação à 

felicidade de seus habitantes.  
C) Um dos valores fundamentais para os dinamarqueses, a empatia, não ocupa a mesma posição de destaque para uma 

relevante parte da humanidade.  
D) O contexto vivido mundialmente em relação à pandemia, Covid-19, fez com que valores fundamentais como a empatia 

estivessem fortemente presentes na prática do cotidiano de cada indivíduo.   
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03 
As formas verbais em destaque expressam equivalência quanto ao tempo e modo verbais em que os fatos relacionados 
ocorrem, EXCETO: 
A) “O site Family Life Goals comenta que nesse país, [...]” (1º§) 
B) “[...] os serviços de saúde e de educação são gratuitos.” (1º§) 
C) “Sua geografia permite que, de qualquer ponto da Dinamarca, [...]” (1º§) 
D) “[...] as pessoas estejam a uma distância máxima de 52 km do mar.” (1º§) 
 

04 
Pode-se afirmar que, no primeiro parágrafo do texto, a autora apresenta informações provenientes de fontes por ela 
citadas com a finalidade de:  
A) Expor seu conhecimento sobre o assunto tratado. 
B) Demonstrar seu reconhecimento por tais instituições. 
C) Contribuir para que as pesquisas feitas sejam devidamente reconhecidas.  
D) Apresentar argumento sólido que contribua para a defesa de um ponto de vista.  
 

05 
Em “Mais que mera impressão, a certeza de que insensatez é a regra complica sobremaneira um tempo já difícil de 
encarar.” (3º§), pode-se afirmar que entre as expressões destacadas “mera impressão” e “a certeza” há uma ideia de: 
A) Oposição.  
B) Confiança. 
C) Estagnação. 
D) Probabilidade.  
 

06 
Como recurso linguístico para a construção dos enunciados, a autora faz uso da linguagem conotativa que aponta para 
determinadas figuras de linguagem. Dentre os trechos relacionados, todos podem ser apontados como exemplo que 
comprova a informação anterior, EXCETO: 
A) “Volto, como que vacinada desse novo normal.” 
B) “Além disso, são valores fundamentais para os dinamarqueses, a empatia e a afeição, [...]” 
C) “Todos os dias somos alvo ou temos conhecimento de atrocidades cometidas contra pessoas, [...]” 
D) “[...] com o advento da pandemia, orquestrada pelo confinamento e pela insegurança diante do futuro próximo e do 

longínquo.” 
 

07 
Relacione adequadamente a nomenclatura e a definição de alguns itens que se enquadram no padrão da Redação 
Oficial.  
I. Ofício. 
II. Carta. 
III. Memorando. 
IV. Requerimento. 
(     ) Processo formal de solicitar algo que pareça legal ao requerente. 
(     ) Documento semioficial que serve, dentre outros, para fazer uma solicitação.  
(     ) Comunicação interna utilizada para situações simples e frequentes da atividade administrativa em geral.  
(     ) Correspondência oficial de caráter externo, com fins de informação diversos sobre assuntos oficiais da competência 

de quem a envia. 
A sequência está correta em 
A) I, II, III e IV. 
B) II, IV, III e I. 
C) IV, I, II e III. 
D) IV, II, III e I.  
 
08 
A produção de sentido estabelecida pelo elemento de ligação presente no título do texto identifica-se corretamente 
como:  
A) Adição. 
B) Concessão. 
C) Adversidade. 
D) Contraste adversativo.  
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Imagem para responder às questões 09 e 10. 
 

 
(Disponível em: https://tibahia.com/tecnologia/tetra-pak-se-aproxima-do-consumidor-com-embalagens-conectadas) 

 

09 
A imagem apresenta uma caixinha de suco em que é possível identificar uma campanha da empresa contra o uso de 
conservante na qual há uma conversa entre o abacaxi e o conservante dispensado pelas embalagens. No diálogo, o 
abacaxi diz: “O que importa é que eu quero te ver bem… Bem longe de mim”. É possível inferir que o interlocutor que 
ocupa a posição de receptor no diálogo apresentado: 
A) Não compreende a mensagem. 
B) Reage bruscamente à fala do abacaxi. 
C) Não apresenta satisfação em relação ao que ouve. 
D) Demonstra ansiedade em relação ao assunto abordado.  
 

10 
Considerando as especificidades que as categorias gramaticais apresentam, assinale a afirmativa correta acerca dos 
termos destacados em “O que importa é que eu quero te ver bem... Bem longe de mim!” 
A) Tanto a primeira quanto a segunda ocorrência do vocábulo “bem” indicam um mesmo sentido produzido no período.  
B) Apesar de pertencerem à mesma categoria gramatical, os vocábulos destacados diferem-se quanto às circunstâncias 

por eles indicadas.  
C) Em “te ver bem”, a categoria gramatical a que pertence o termo destacado é variável, já o destacado em “bem longe” 

pertence a uma categoria invariável.  
D) Caso o vocábulo “te”, empregado no trecho destacado, fosse substituído por qualquer outro pronome, apenas a 

primeira ocorrência de “bem” seria alterada.  
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MATEMÁTICA 
 

11 
De acordo com as regras do raciocínio lógico-matemático, qual das alternativas a seguir é equivalente à proposição: 
“Se o cachorro está doente, então o tutor lhe forneceu ração de má qualidade”? 
A) Se o tutor lhe forneceu ração de má qualidade, então o cachorro está doente. 
B) O cachorro não está doente ou o tutor não lhe forneceu ração de má qualidade. 
C) Se o cachorro não está doente, então o tutor não lhe forneceu ração de má qualidade. 
D) Se o tutor não lhe forneceu ração de má qualidade, então o cachorro não está doente. 
 

12 
Todas as proposições apresentadas a seguir são verdadeiras:  
 Não irei ao Norte do país ou me mudarei para a Europa. 
 Irei ao Norte do país e o Estado não está em dívida. 
 Se não me mudarei para a Europa, então o Estado está em dívida. 
Sendo assim, qual das alternativas é necessariamente verdadeira? 
A) Se irei ao Norte do país, então o Estado está em dívida. 
B) Se me mudarei para a Europa, então não irei ao Norte do país. 
C) Se o Estado não está em dívida, então não irei ao Norte do país. 
D) Se não me mudarei para a Europa, então não irei ao Norte do país. 
 

13 
José, Marcelo e Diogo estavam em um bar discutindo sobre futebol. Cada um é torcedor de um dos seguintes times: 
Flamengo, Corinthians e Internacional. Durante a discussão, os três decidiram pedir uma bebida para se refrescarem, 
sendo que cada um pediu um tipo diferente de bebida entre as seguintes opções: cerveja, suco e refrigerante. Sabe-se 
que: 
 O torcedor do Internacional pediu suco; 
 Marcelo não pediu cerveja; e, 
 Diogo não torce para o Corinthians e pediu refrigerante. 
Com base nessas informações, qual alternativa apresenta uma proposição lógica verdadeira? 
A) Se José pediu cerveja, então Diogo torce para o Internacional. 
B) Se Diogo torce para o Flamengo, então Marcelo não pediu suco. 
C) Se Diogo não torce para o Corinthians, então Marcelo torce para o Flamengo. 
D) Se Marcelo não torce para o Internacional, então Diogo torce para o Flamengo. 
 

14 
Cascão estava conversando com Mônica e fez a seguinte afirmação: “Sou estudioso e tomo banho todos os dias”. 
Sabendo-se que a afirmação apresentada é falsa, pode-se concluir que Cascão: 
A) Algum dia não toma banho e não é estudioso. 
B) Algum dia não toma banho ou não é estudioso. 
C) Não toma banho nenhum dia e não é estudioso. 
D) Não toma banho nenhum dia ou não é estudioso. 
 

15 
Sabendo-se que a proposição: “Se estou feliz e consigo ser aprovado, então no futuro serei bem-sucedido” é falsa, qual 
alternativa apresenta uma proposição verdadeira? 
A) No futuro serei bem-sucedido e estou feliz. 
B) Não estou feliz ou não consigo ser aprovado. 
C) Se não consigo ser aprovado, então não estou feliz. 
D) Se no futuro não serei bem-sucedido, então não consigo ser aprovado. 
 

16 
Em uma eleição para representante de bairro havia dois candidatos: A e B. O candidato A recebeu 32,5% dos votos 
enquanto o candidato B recebeu 44 votos a mais, sendo eleito com 60% dos votos. Sabendo-se que os demais votos 
foram nulos ou em branco, pode-se afirmar que o candidato A obteve quantos votos? 
A) 22 
B) 44  
C) 48 
D) 52 
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17 
Ronaldo, professor de matemática, tem uma coleção de relógios de parede. São relógios de vários tamanhos e modelos, 
alguns são digitais, outros analógicos com dois ou três ponteiros e alguns ainda contam com as duas opções, ou seja, são 
analógicos e contam com o display digital. Certo dia, um amigo perguntou a Ronaldo qual era o tamanho de sua coleção de 
relógios e sua resposta foi a seguinte: “Sou um apaixonado por relógios, principalmente os de ponteiros. Tenho relógios de 
vários modelos e consigo saber as horas e os minutos em todos eles, mas não sei ao certo a quantidade. Sei que no total são 
30 relógios que possuem ponteiros das horas e apenas 10 relógios que possuem o ponteiro dos segundos. Para quem não 
sabe ver a hora em relógio de ponteiro, informo que metade da minha coleção tem display digital, porém, infelizmente, 14 
dos meus relógios não contam com ponteiros”. Com base nessas informações, pode-se afirmar que: 
A) Ronaldo tem mais de 50 relógios no total. 
B) Ronaldo tem 27 relógios que possuem display digital.  
C) Ronaldo tem mais relógios sem ponteiros do que relógios com ponteiros. 
D) Ronaldo tem 8 relógios que possuem ponteiros e display ao mesmo tempo. 
 
18 
Observe a seguinte tabela lógica: 
 

10 0 1 2 3 4 

1 9         

2   18       

3     X     

4       32   

5         34 
 

Qual é o número que substitui corretamente o X da tabela? 
A) 20 
B) 22 
C) 24 
D) 26 
 
19 
Ao final de um dia de trabalho, o proprietário de uma empresa de mudanças informou que um dos seus contratantes 
havia ficado tão satisfeito com a rapidez e o cuidado que seus quatro funcionários: Antônio, Brito, Cléber e Diones 
tiveram ao descarregar o caminhão que resolveu dar R$ 250,00 para que fossem divididos entre eles da forma que 
julgassem mais justa possível. Assim, ficou decidido que a divisão do dinheiro fosse de acordo com o rendimento no 
trabalho feito por cada um, sendo que: 
 Antônio mereceu metade do dinheiro, pois havia carregado metade das caixas; 
 Brito ficou com R$ 80,00, pois havia carregado 32% das caixas; e, 
 Cléber recebeu R$ 35,00, uma vez que carregou 5 caixas a mais que Diones. 
Com base nessas informações, pode-se afirmar que: 
A) Brito carregou 9 caixas a mais que Cléber. 
B) Antônio carregou 7 caixas a mais que Brito. 
C) Diones carregou 10 caixas a menos que Brito. 
D) Cléber carregou 12 caixas a menos que Antônio. 
 
20 
No mundo moderno, muitas pessoas utilizam as redes sociais para gerar conteúdo para entretenimento, como os vídeos curtos 
que são febre em várias redes sociais. Para quem gera o conteúdo, é importante sempre estar publicando algo novo, pois quem 
assiste costuma “maratonar” esses vídeos com facilidade. Considere que Joãozinho começou a assistir aos vídeos de um in-
fluenciador digital que posta rigorosamente 4 vídeos por dia e já tem em sua página um total de 300 vídeos curtos. Após apenas 
10 dias acompanhando esse canal, Joãozinho se assustou ao descobrir que já havia assistido a 40% de todos os vídeos postados 
pelo influenciador. Pensando que poderia estar gastando muito tempo assistindo a esses vídeos, ele se limitou a assistir apenas 
um vídeo por dia. Sendo assim, se o influenciador continuar postando 4 vídeos diariamente e Joãozinho passar a assistir apenas 
um vídeo por dia, quantos dias serão necessários para que a taxa de vídeos assistidos por ele passe a ser de 30%? 
A) 60 
B) 90 
C) 170 
D) 230 
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INFORMÁTICA 
 

21 
Considere um usuário que estava trabalhando com o Microsoft Excel 2016, Configuração Local, Idioma Português-Brasil e, 
ao inserir dados em uma determinada planilha, adicionou um intervalo não adjacente a uma seleção de células por meio 
das teclas de seta. Diante do exposto, é correto afirmar que, para realizar tal ação, esse usuário acionou, inadvertidamente, 
a tecla SHIFT juntamente com a tecla: 
A) F3 
B) F5 
C) F7 
D) F8 
 

22 
No Microsoft Word 2013, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, realizar tarefas comuns com o auxílio dos atalhos de 
teclado agiliza o serviço a ser realizado. Para reduzir o tamanho da fonte utilizada em 1 ponto, é possível utilizar um atalho 
de teclado; assinale-o. 
A) CTRL + [   
B) CTRL + ] 
C) CTRL + { 
D) CTRL + }                                                                                              
 

23 
No Microsoft PowerPoint 2013, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, para compartilhar uma apresentação por 
e-mail com qualquer pessoa, basta exibir a guia “Compartilhar” do modo de exibição: 
A) Normal. 
B) Bakstage. 
C) Exibição de Leitura. 
D) Exibição de Estrutura de Tópicos. 
 

24  
No Microsoft Word 2010, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, há uma tecla que serve para fazer letras maiúsculas e 
acessar a segunda função de uma tecla, funcionando somente ao ser pressionada simultaneamente com outra tecla; assinale-a. 
A) Shift 
B) Caps Lock 
C) Backspace 
D) PrtScr (Print Screen)  
 

25 
Vírus de computador “é um código (programa) que tem a capacidade de se replicar pela modificação de outros arquivos 
e/ou programas, inserindo códigos com possibilidade de posterior replicação”. Normalmente, os vírus de computador 
seguem algumas fases de execução. São consideradas fases de execução dos vírus, EXCETO: 
A) Ação. 
B) Infecção. 
C) Ativação. 
D) Dormente. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

26 
O conselho de classe, uma das instâncias colegiadas em que atuam os professores dos diversos componentes curriculares, 
juntamente com a equipe técnica e pedagógica da instituição educativa, difere de outras instâncias colegiadas pelas 
seguintes características básicas, EXCETO: 
A) Impede a desconstrução das relações hierarquizadas de poder e dominação. 
B) Procura garantir a participação direta de todos os professores que atuam no ano que será analisado. 
C) Busca a organização de forma disciplinar, estabelecendo uma “rede de relações”, isto é, o professor participa de vários 

conselhos. 
D) Tem a avaliação como foco para promover a discussão do processo didático no âmbito de suas dimensões: ensinar, 

aprender, pesquisar e avaliar.  
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As informações contextualizam as questões 27 e 28. Leia-as atentamente. 
 

Na primeira etapa da educação básica, e de acordo com os eixos estruturantes da educação infantil (interações e 
brincadeira), devem ser assegurados seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento, para que as crianças tenham 
condições de aprender e se desenvolver. Considerando os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, a Base Nacional 
Comum Curricular – BNCC estabelece também cinco campos de experiências, nos quais as crianças podem aprender e se 
desenvolver.  

(Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil.) 
 

27 
São considerados direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil: 
A) Explorar / Brincar / Ler / Expressar-se / Utilizar / Brincar  
B) Conviver / Brincar / Relacionar-se / Cantar / Produzir / Explorar 
C) Conviver / Brincar / Participar / Explorar / Expressar / Conhecer-se 
D) Conhecer-se / Brincar / Relacionar / Explorar / Participar / Produzir 
 

28 
Em relação aos cinco campos de experiências dos eixos estruturantes da educação infantil, nos quais as crianças podem 
aprender e se desenvolver, analise os itens a seguir.  
1. O eu, o outro e o nós. 
2. Traços, sons, cores e formas. 
3. Corpo, gestos e movimentos. 
4. Utilizar as diferentes linguagens com coerência. 
5. Escuta, fala, pensamento e imaginação. 
6. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 
7. Desenvolver o senso estético para reconhecer, fruir e respeitar as diversas manifestações artísticas e culturais. 
Estão corretos apenas os itens 
A) 1, 2, 3, 5, 6. 
B) 2, 3, 5, 6, 7. 
C) 1, 3, 4, 5, 6. 
D) 2, 3, 4, 5, 7. 
 
29 
Novos ventos mudaram o mundo, no que diz respeito às concepções filosóficas e sociológicas da educação. Por volta 
dos anos 20 e 30 do século XX, o pensamento liberal democrático chegou ao Brasil e à Escola Nova, defendendo a escola 
pública para todas as camadas da sociedade. Para Saviani, apud Gasparin (2005), a Escola Nova acaba por aprimorar o 
ensino das elites, rebaixando o das classes populares. Mas, mesmo recebendo esse tipo de crítica, podemos considerá-
-la como o mais forte movimento “renovador” da educação brasileira. Sobre a tendência liberal renovada, assinale a 
afirmativa INCORRETA. 
A) Tem em Jonh Dewey e Anísio Teixeira seus representantes mais significativos. 
B) Defende uma escola que possibilite a aprendizagem pela descoberta, focada no interesse do aluno; garante momentos 

para a experimentação e a construção do conhecimento, que devem partir do interesse do aluno. 
C) Tem como principal objetivo atender aos interesses da sociedade; a escola passa a ter seu trabalho fragmentado com 

o objetivo de produzir os “produtos” sonhados e demandados pela sociedade capitalista e industrial. 
D) Retira o professor e os conteúdos disciplinares do centro do processo pedagógico e coloca o aluno como fundamental; 

deve ter sua curiosidade, criatividade e inventividade estimuladas pelo professor, que deve ter o papel de facilitador 
do ensino. 

 
30 
Segundo José Gimeno Sacristán (1999), sobre as práticas curriculares dos professores, “a prática que pode ser observada 
no desenvolvimento da educação é a prática ancorada em esquemas pessoais, que tem uma história, e nos caminhos 
consolidados na cultura, nas estruturas sociais (soma e produto coletivo), que também possuem sua trajetória”. Com 
base nessa premissa, alguns pesquisadores têm apontado que um dos problemas da prática curricular é sua ênfase nos 
conteúdos ditos conceituais. Nessa perspectiva, Coll apud Zaballa (1998) destaca que os conteúdos de ensino podem ser 
agrupados em factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais. Os conteúdos são considerados: 
A) Factuais, quando se tratarem de regras e métodos.  
B) Atitudinais, quando se tratarem de normas e valores. 
C) Conceituais, quando se tratarem de situações e fenômenos concretos. 
D) Procedimentais, quando se tratarem de construção pessoal nas transferências e interpretações de novas situações.  
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31 
A Declaração de Salamanca é considerada um dos principais documentos mundiais que visam a inclusão social, ao lado 
da Convenção de Direitos da Criança (1988) e da Declaração sobre Educação para Todos (1990). Ela é o resultado de uma 
tendência mundial que consolidou a educação inclusiva, e cuja origem tem sido atribuída aos movimentos de direitos 
humanos e de desinstitucionalização manicomial que surgiram a partir das décadas de 60 e 70.  

(Disponível em: https://www.educabrasil.com.br/declaracao-de-salamanca/. Adaptado.) 
 

Sobre a Declaração de Salamanca, é INCORRETO afirmar que:  
A) Assegura que toda pessoa com deficiência tem o direito de manifestar seus desejos quanto a sua educação, na medida 

de sua capacidade de estar certa disso. 
B) Os pais têm o direito inerente de ser consultados sobre a forma de educação que melhor se ajusta às necessidades, 

circunstâncias e aspirações de seus filhos. 
C) Seu princípio fundamental é de que as escolas devem acolher a todas as crianças, independente de suas condições 

físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas, dentre outras. 
D) Os estudantes com deficiência devem ser educados em escolas de ensino regular, mas em classes especiais, conforme 

seu desenvolvimento cognitivo, emocional, e, sempre que possível, deve ocorrer a inclusão em classes regulares. 
 
As informações contextualizam as questões 32 e 33. Leia-as atentamente.  
  

Libâneo (1994) denomina didática como “teoria do ensino” por investigar os fundamentos, condições e formas de ensino. 
Para ele a didática estuda o processo de ensino no seu conjunto, no qual os objetivos e conteúdos fazem parte, de modo 
a criar condições que garantam uma aprendizagem significativa dos alunos. 
 

32 
O trabalho docente, também chamado de atividade pedagógica, tem como objetivos primordiais: 
I. Criar condições e meios para que os alunos desenvolvam capacidades e habilidades intelectuais de modo que 

dominem métodos de estudo e de trabalho intelectual. 
II. Orientar as tarefas de ensino para objetivo educativo de formação da personalidade, ajudando os alunos a escolherem 

um caminho na vida, a terem atitudes e convicções. 
III. Converter os objetivos sociopolíticos e pedagógicos em objetivos de ensino e selecionar conteúdos e métodos em 

função desses objetivos. 
IV. Dedicar-se meramente ao ensino de meios e mecanismos pelos quais se desenvolvem um processo de ensino-                          

-aprendizagem. 
V. Transferir o conhecimento adquirido para os alunos, fornecendo domínio e assimilação de conhecimentos científicos. 
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I, II e III. 
B) II, III e V. 
C) II, IV e V. 
D) I, II, III e IV. 
 

33 
Sobre os componentes didáticos que ocorrem dentro da organização de sala de aula, marque V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas.    
(     ) Os objetivos são as metas que se deseja alcançar. Para que ocorra o processo de ensino-aprendizagem de modo mais 

organizado, faz-se necessário classificar os objetivos em gerais ou específicos, de acordo com os seus propósitos e 
abrangência. 

(     ) Os métodos de ensino são constituídos por um conjunto de conhecimentos. É como se apresenta para que o 
professor possa expor a seus alunos os saberes de uma disciplina. 

(     ) Os conteúdos de ensino são modos de organização das atividades de ensino com a finalidade de atingir objetivos do 
trabalho docente em relação aos métodos que serão aplicados.  

(     ) A avaliação escolar é uma tarefa didática necessária para o trabalho docente, que deve ser acompanhado passo a 
passo no processo de ensino e aprendizagem.  

A sequência está correta em 
A) V, V, F, F. 
B) F, F, V, V. 
C) V, F, F, V. 
D) F, V, V, F. 
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34 
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 9.394/96, a educação infantil, primeira etapa da educação 
básica, será organizada de acordo com algumas regras comuns; analise-as. 
I. Avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, 

exceto para o acesso ao ensino fundamental. 
II. Carga horária mínima anual de oitocentas horas, distribuída por um mínimo de duzentos dias de trabalho educacional. 
III. Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de sessenta por cento 

do total de horas. 
IV. Atendimento à criança de, no mínimo, quatro horas diárias para o turno parcial e de oito horas para a jornada integral. 
V. Expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança.             
Está correto o que se afirma apenas em  
A) I, II e IV. 
B) II, III e V. 
C) I, II, IV e V. 
D) II, III, IV e V. 
 

35 
A gestão escolar dos sistemas de ensino e de suas escolas constitui uma dimensão e um enfoque de atuação na 
estruturação organizada e orientação da ação educacional, que objetiva promover a organização, a mobilização e a 
articulação de todas as condições estruturais, funcionais, materiais e humanas necessárias para garantir o avanço dos 
processos socioeducacionais. 

 (LUCK, 2006.)  
 

De acordo com a LDB (Lei nº 9.394/1996), as instituições públicas que ofertam a educação básica devem ser 
administradas com base no princípio da gestão democrática. Sobre a gestão democrática da educação, está INCORRETO 
o que se afirma em: 
A) Prima pelo fortalecimento do trabalho coletivo, da ética profissional e o comprometimento político-pedagógico com a 

educação pública, tendo a gestão democrática como princípio.  
B) Estabelecida na Constituição Federal de 1988, a gestão democrática do ensino público na forma da lei determina a 

participação da comunidade escolar nos processos de gestão da escola. Professores, pais, alunos e comunidade devem 
estar presentes nas estratégias de gestão da escola.  

C) Está vinculada aos mecanismos legais e institucionais e à coordenação de atitudes que propõem a participação social: 
no planejamento e elaboração de políticas educacionais; na tomada de decisões; na escolha do uso de recursos e 
prioridades de aquisição; na execução das resoluções colegiadas; nos períodos de avaliação da escola e da política 
educacional. 

D) A gestão escolar cabe à direção, direção auxiliar e equipe pedagógica que, juntas, formam a equipe gestora. Essa 
equipe, tendo a gestão democrática como princípio, deve primar pelo fortalecimento do trabalho coletivo, da ética 
profissional e o comprometimento político-pedagógico com a educação pública. Entretanto, a responsabilidade legal 
da gestão escolar é do Conselho Escolar. 

 

36 
“Conforme Nérici (1993), o homem, para sobreviver, teve que elaborar formas de comportamento com relação ao mundo, para 
tornar mais eficiente o convívio com a natureza e com os seus semelhantes. Estas formas de comportamentos não são 
transmitidas por hereditariedade. E a descoberta foi a educação. A educação deve ser adequada às novas exigências do 
presente, bem como da realidade específica de cada comunidade, de cada época, porque hoje é sempre um pouco ou muito 
diferente de ontem. Assim, a educação deve aproveitar os bons resultados do passado, prover soluções para dificuldades do 
presente e prever soluções para as novas exigências do futuro. Assim, cientistas e estudiosos apresentaram suas teorias e 
métodos ainda hoje comentados e aplicados no ensino. A abordagem onde dá ênfase às relações interpessoais e ao cres-
cimento que delas resulta é centrada no desenvolvimento da personalidade do indivíduo, em seus processos de construção e 
organização pessoal da realidade, assim como em sua capacidade de atuar como uma pessoa integrada. A escola decorrente 
de tal posicionamento respeita a criança tal qual é, oferece condições para que ela possa desenvolver-se em seu processo de 
‘vir-a-ser’ e possibilita a autonomia do aluno.” Considerando tais informações, é correto afirmar que trata-se da abordagem: 
A) Humanista. 
B) Cognitivista. 
C) Sociocultural. 
D) Comportamentalista. 
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37 
“Perrenoud (1993) afirma que mudar a prática da avaliação significa, provavelmente, mudar a escola, o que levará a alterar 
práticas habituais, criando inseguranças e angústias, e este é um obstáculo que não pode ser negado, pois envolverá toda a 
comunidade escolar. Ainda, segundo Luckesi (2002), os novos paradigmas em educação devem contemplar o qualitativo, 
descobrindo a essência e a totalidade do processo educativo, pois a sociedade atual, em sua maioria, ainda reserva às 
instituições escolares o poder de conferir certificados que atestam o conhecimento ou a capacidade do indivíduo, o que torna 
imensa a responsabilidade de quem avalia.” Considerando uma escola que rompeu os padrões estabelecidos de uma sociedade 
elitista e desigual, assinale a afirmativa que está em DESACORDO.  
A) O alvo do aluno é a promoção, independente do processo para alcançá-la.  
B) O desenvolvimento das competências previstas no projeto educacional deve ser a meta em comum dos professores. 
C) A avaliação torna-se necessária como instrumento de diagnóstico e acompanhamento do processo de aprendizagem. 
D) A avaliação deve ser um auxílio para se saber quais objetivos foram atingidos, quais ainda não foram, e quais interfe-

rências do professor irão beneficiar o aluno. 
 

38 
“Em 13 de julho de 2020, foi comemorado o aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O documento 
completou 30 anos. Sua construção deu-se com base em uma série de acontecimentos que colaboraram para sua criação, 
dentre eles a Convenção sobre os Direitos da Criança, aprovada em 1989, na Organização das Nações Unidas (ONU). A nova 
Lei trouxe uma mudança radical de paradigma: a partir de então, as crianças e os adolescentes são considerados sujeitos em 
desenvolvimento, com prioridade no direito à proteção e à cidadania. Esse novo documento alterou significativamente as 
possibilidades de uma intervenção arbitrária do Estado na vida de crianças e jovens. Como exemplo disso, pode-se citar a 
restrição que o ECA impõe à medida de internação, aplicando-a como último recurso, restrito aos casos de cometimento de 
ato infracional.” Considerando o cometimento de um ato infracional grave e a internação do adolescente, assinale a afirmativa 
INCORRRETA. 
A) A liberação será compulsória aos vinte e um anos de idade. 
B) Em nenhuma hipótese, o período máximo de internação excederá a dois anos. 
C) A medida deve ser reavaliada, mediante decisão fundamentada, no máximo a cada seis meses. 
D) Será permitida a realização de atividades externas, a critério da equipe técnica da entidade, salvo expressa determinação 

judicial em contrário. 

 
39 
“[...] o Capítulo III, Seção I, do Título VIII da Constituição Federal (Art. 205-214) [...] constitui a base da organização 
educacional do país, estabelecendo os princípios, os direitos e os deveres, as competências, a vinculação de recursos e 
a prioridade para sua distribuição. O Art. 211 estabelece os papéis de cada ente federativo, que se organizarão em 
regime de colaboração seus sistemas de ensino.” Considerando tais informações, atuará(ão), prioritariamente, no ensino 
fundamental e na educação infantil: 
A) União. 
B) Estados. 
C) Municípios. 
D) Estados e Distrito Federal. 
 

40 
Os estudos de Piaget demonstraram que a noção de número não é inata na criança, e que os conceitos numéricos não 
são adquiridos através da linguagem e troca de experiências não somente, mas, principalmente, de uma construção que 
ocorre, “através da criação e coordenação de relações”.   

(KAMII, 1995.) 
 

Segundo Piaget, os conhecimentos necessários para se construir o conceito de números são: conhecimento físico; 
conhecimento lógico-matemático; e, conhecimento social. Acerca do exposto, assinale a afirmativa correta. 
A) Conhecimento físico diz respeito à realidade interna, e não se consegue testar pela observação. 
B) Conhecimento social está associado com os paradigmas culturais, específicos das sociedades ocidentais. 
C) A criança estrutura o conhecimento físico e o lógico-matemático através da manipulação de objetos e começa a 

compreendê-los à medida que age sobre eles através dos atos de pegar, ordenar, juntar, separar e classificar. 
D) A cognição relacionada ao conhecimento lógico-matemático associa-se, exclusivamente, aos métodos de memorização 

da tabuada, uma vez que essa ordenação é o primeiro passo para a fundamentação e desenvolvimento básico dos 
conceitos lógicos que fomentam o saber matemático. 
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As informações contextualizam as questões 41 e 42. Leia-as atentamente. 
 

Segundo Frade (2005), os conceitos sobre modos de alfabetizar foram ampliados e serão continuamente transformados. Se antes 
o termo método de alfabetização designava o modo de ensinar apenas alguns conteúdos específicos e próprios da fase inicial da 
aprendizagem, seja através de um livro, de princípios, ou da prática particular de um professor, hoje, o termo abarca o que 
podemos chamar de uma didática da alfabetização. Consciente da necessidade de se organizar para melhor ensinar, o professor 
não deve prescindir de uma direção, não deve confundir método com controle da aprendizagem, com ausência de teorias, com 
escolha rígida de um só caminho e um só material didático. (...) o professor alfabetizador precisa, sim, dominar os métodos 
clássicos de alfabetização, mas, também, uma série de outros procedimentos relacionados à organização do tempo e espaço na 
sala de aula, à escolha dos melhores materiais e situações de ensino, à definição de conteúdos e do ambiente de uso da cultura 
escrita na sala de aula. 
 
41             

Imagem 1 
  

 
(Disponível em: https://www.google.com/search?q=As+mais+belas+hist%C3%B3rias%2C+de+L%C3%BAcia+Casasanta%2C+CARTILHA&tbm= 

isch&ved=2ahUKEwi528bp5d_tAhXjB9QKHTbWCVsQ2-cCegQIABA.) 
 

Imagem 2 
 

 
(Disponível em: https://www.google.com/search?q=caminho+suave+alfabetiza%C3%A7%C3%A3o+RATO&tbm=isch&ved=2ahUKEwiJ5r-

K6N_tAhUSBrkGHQNVAegQcCegQIABAA&oq=caminho+suave+alfabetiza%C3%A7.) 
 

Considerando as imagens 1 e 2, infere-se que tratam dos métodos de alfabetização: 
A) 1. Fônico 2. Sentenciação 
B) 1. Palavração 2. Alfabético  
C) 1. Sentenciação 2. Palavração  
D) 1. Global de contos 2. Silábico 
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42 
Métodos de alfabetização considerados historicamente se agrupam em métodos sintéticos e métodos analíticos. Acerca do 
exposto, analise as afirmativas a seguir. 
I. “Os métodos _________________ compreendem dos métodos alfabético, fônico e silábico.” 
II. “Os métodos __________________ têm como os mais conhecidos os métodos global de contos, de sentenciação e de 

palavração.” 
III. “Os métodos ______________ partem do todo para as partes e procuram romper radicalmente com o princípio da 

decifração.”  
IV. “Nos métodos _______________, ocorrem a eleição de princípios organizativos diferenciados, que privilegiam as 

correspondências fonográficas.” 
Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as afirmativas anteriores. 
A) I. sintéticos II. analíticos III. analíticos IV. sintéticos 
B) I. analíticos II. sintéticos III.  sintéticos IV. analíticos 
C) I. sintéticos II. analíticos III.  sintéticos IV. analíticos 
D) I. analíticos II. analíticos  III. sintéticos IV. Sintéticos 
 

As informações contextualizam as questões 43 e 44. Leia-as atentamente. 
 

As pesquisas científicas de Piaget sobre as características do pensamento infantil receberam a contribuição de importantes 
acontecimentos em sua trajetória pessoal. Entre 1925 e 1931, nasceram seus três filhos, ponto de partida para uma etapa de 
observação de seus comportamentos. Após uma criteriosa análise dos dois primeiros anos de vida dos bebês, Piaget chegou à 
conclusão de que a inteligência se desenvolve desde o nascimento – e não com o surgimento da fala, como era comum pensar 
até o início do século XX. No livro “A Epistemologia Genética”, o autor divide o processo “dinâmico e infinito” do desenvolvimento 
da capacidade de conhecer em quatro períodos. 

(Disponível em: https://novaescola.org.br/conteudo/36/esquemas-de-acao-de-piaget. Com adaptações.) 

 

43 
Acerca da “Epistemologia Genética” de Jean Piaget, na existência de estágios evolutivos, são necessários alguns pressupostos; 
analise-os.  
I. A ordem de sucessão das aquisições não é constante.  
II. Todas as estruturas construídas num determinado estágio irão integrar reorganizando-se na construção das estruturas 

seguintes. 
III. Cada estágio tem que ser entendido enquanto uma estrutura de conjunto, que comporta, ao mesmo tempo, um nível 

de preparação e acabamento.  
IV. Cada estágio está inserido num processo de formação que traduz os mecanismos do pensamento humano.  
Estão corretos os pressupostos  
A) I, II, III e IV. 
B) I e III, apenas. 
C) II e IV, apenas. 
D) II, III e IV, apenas. 
 

44 
“Segundo Piaget, as etapas de desenvolvimento pelas quais passa o ser humano compreende-se de quatro estágios. 
Considerando o estágio _______________, por volta dos sete anos, o equilíbrio entre a assimilação e a acomodação torna-          
-se mais estável, surge a capacidade de compreender o processo inverso ao observado, ou seja, a reversibilidade; e, ainda, a 
capacidade de fazer análises lógicas.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) formal 
B) pré-operatório 
C) sensório-motor 
D) operatório concreto  
 

45 
Segundo Ferreiro (1996, p. 24), “o desenvolvimento da alfabetização ocorre, sem dúvida, em um ambiente social. Mas as 
práticas sociais, assim como as informações sociais, não são recebidas passivamente pelas crianças”. A escrita pode ser 
considerada como uma representação da linguagem ou como um código de transcrição gráfica das unidades sonoras. 
De acordo com a autora, no processo de alfabetização, os professores devem, EXCETO: 
A) Permitir o acesso o quanto antes possível à escrita do nome próprio. 
B) Estimular a criança a ter interação com a língua escrita, nos mais variados contextos. 
C) Aceitar que todas as crianças podem produzir e interpretar escritas, cada qual em seu nível. 
D) Supervalorizar a criança, supondo que de imediato compreenderá a relação entre escrita e linguagem. 
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46 
Magda Soares (1990) afirma que método pode ser considerado na perspectiva de princípios gerais de organização do trabalho 
de alfabetização. Assim, usa-se ou não o livro e diversos materiais de uso social, dependendo do princípio eleito pelo professor. 
Há, também, os professores que “criam” seus métodos ou que realizam modificações nos métodos ditos “tradicionais”; porém, 
sabemos ainda muito pouco dessas práticas. Temos, hoje, professores que partilham de cada uma dessas formas de orga-
nização e devemos respeitar suas estratégias, se elas levam ao sucesso na alfabetização. Diante do exposto, analise as afir-
mativas as seguir. 
I. O professor deve escolher os caminhos que quer seguir para organizar e sistematizar a alfabetização. 
II. A forma como a criança elabora as atividades de escrita deve ser observada pelo professor para a escolha da melhor 

intervenção. 
III. A crença do professor na capacidade dos alunos é tão importante quanto a escolha de métodos. 
IV. Os erros que os alunos cometem devem levar o professor a repensar seus métodos de trabalho. 
V. O abandono de estratégias dos métodos clássicos em determinadas situações de ensino não é incompatível com os 

avanços da área. 
VI. O professor alfabetizador deve sempre corrigir a escrita do aluno com ênfase ao se deparar com o uso variante não 

padrão, e com interferências da fala na escrita. 
Estão corretas as apenas afirmativas  
A) I, II, III e IV. 
B) I, II, III e V. 
C) II, IV e VI. 
D) II, IV, V e VI. 
 
47 
A linguagem é, antes de tudo, um meio de comunicação social, de enunciação e compreensão. Também, na análise, que 
se decompunha em elementos, essa função da linguagem se dissociava da sua função intelectual, e se atribuíam ambas 
as funções à linguagem como se fossem paralelas e independentes umas da outras.         (VIGOTSKI, 2000, p. 11.)  

 

Partindo do pressuposto que as linguagens estão presentes e são essenciais na educação infantil, trabalhar com as 
múltiplas linguagens possibilita, EXCETO:  
A) O desenvolvimento integral da criança. 
B) O domínio da organização, movimentação e imaginação. 
C) A coibição da fala e oralidade, da representação e escrita.  
D) O crescimento dos aspectos cognitivos, psicomotores, afetivos e sociais. 
 
48 
“A aprendizagem pode ser definida como um processo de aquisição de novos conhecimentos através de experiências 
vivenciadas e determinadas por fatores endógenos e exógenos que resultam na modificação do comportamento humano e 
que dependem de condições essenciais, tais como: mentais, físicas, sensoriais e sociais para se desenvolverem. A aprendizagem 
é um dos temas mais estudados pela Psicologia da Educação, pois, praticamente, todo comportamento e todo conhecimento 
humanos são aprendidos. Piaget (1896-1980), Wallon (1879-1962) e Vygotsky (1896-1934) têm sido considerados os representantes 
mais eminentes de um grupo de teóricos que procuram explicar a aprendizagem e o conhecimento humano dentro de uma 
linha histórica, na qual o sujeito e o objeto interagem em um processo que resulta na construção e reconstrução das estruturas 
cognitivas. Esses teóricos foram denominados teóricos interacionistas.” Considerando as informações acerca da aprendizagem 
e desenvolvimento para cada teórico, analise as afirmativas a seguir. 
I. “Para ________________, a aprendizagem só ocorre mediante a consolidação das estruturas de pensamento; portanto, a 

aprendizagem sempre se dá após a consolidação do esquema que a suporta; da mesma forma a passagem de um estágio 
para outro da criança estaria dependente da consolidação e superação do estágio anterior.” 

II. “Para _________________, a aprendizagem está relacionada com o desenvolvimento da individualidade como unidade 
afetiva e cognitiva dos sujeitos. O estudo do desenvolvimento humano deve ser feito na sucessão das etapas e dos conflitos 
no decorrer da vida, sendo a linguagem e a cultura que fornecem ao pensamento as ferramentas para a sua evolução.” 

III. “Para _______________, a aprendizagem sempre inclui relações entre pessoas. Ele defende a ideia de que não há um 
desenvolvimento pronto e previsto dentro de nós que vai se atualizando com o passar do tempo. O desenvolvimento 
é pensado como um processo em que estão presentes a maturação do organismo, o contato com a cultura produzida 
pela humanidade e as relações sociais que permitem a aprendizagem.” 

Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as afirmativas anteriores. 
A) I. Piaget II. Vygotsky III. Wallon  
B) I. Vygotsky II. Wallon III. Piaget 
C) I. Piaget II. Wallon III. Vygotsky 
D) I. Wallon II. Vygotsky III. Piaget 
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49 
Poucos nomes da história da educação são tão difundidos fora dos círculos de especialistas como Montessori. Ele é 
associado, com razão, à educação infantil, ainda que não sejam muitos os que conhecem profundamente esse método 
ou sua fundadora, a italiana Maria Montessori (1870-1952). Primeira mulher a se formar em medicina em seu país; foi 
também pioneira no campo pedagógico ao dar mais ênfase à autoeducação do aluno do que ao papel do professor como 
fonte de conhecimento. Ela acreditava que a educação é uma conquista da criança, pois percebeu que já nascemos com 
a capacidade de ensinar a nós mesmos, se nos forem dadas as condições (...). 

(Disponível em: https://novaescola.org.br/conteudo/459/medica-valorizou-aluno. Com adaptações.) 
 

Sobre a Educação Montessoriana, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) A criança depende de um relacionamento integral com o ambiente, tanto com os objetos quanto com as pessoas.  
B) Os materiais acadêmicos são utilizados para o ensino da linguagem, escrita, leitura, matemática, geografia e ciências, 

sendo uma continuação das atividades sensoriais. 
C) A manipulação e a relação com os materiais e objetos elaborados levam em consideração os aspectos multissensoriais, 

que são fatores essenciais para o desenvolvimento da linguagem e aprendizado nas áreas de matemática, ciências e 
práticas de vida. 

D) A liberdade causa desordem e quebra da autoridade; tal afirmação é baseada na concepção de que as crianças aprendem 
melhor quando a função do aluno é receber o conhecimento transmitido pelo professor, pois liberdade e disciplina não são 
interdependentes. 

 
50 
Lúdico é a forma de desenvolver a criatividade, os conhecimentos, através de jogos, música e dança. O intuito é educar, 
ensinar, se divertindo e interagindo com os outros. O lúdico está em suas diversas modalidades, como brinquedos, 
brincadeiras e jogos acompanhando nossa trajetória de vida, do nascimento à terceira idade, contribuindo para a nossa 
saúde física e mental de forma integrada. Os jogos e suas brincadeiras trazem em geral benefícios, conhecimento e 
diversão para todas as idades, além de oportunizar o aperfeiçoamento de nossas qualidades e a superação de nossas 
dificuldades. 

(Disponível em: https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/pedagogia/a-importancia-do-ludico-na/30066. Com adaptações.) 
 

Por meio do lúdico, é possível alcançar altos níveis de desenvolvimento, em vários aspectos e, quando tratado com a 
real dimensão que assume, melhora significativamente os índices de qualidade da educação, de forma geral. Esta 
atividade assume várias vertentes e destaca-se como interessante objeto de estudo aos interessados no processo de 
desenvolvimento cultural, histórico e biológico do ser humano. Acerca do exposto, analise as afirmativas a seguir. 
I. Do ponto de vista filosófico, o brincar é abordado como um mecanismo para opor à racionalidade.  
II. Do ponto de vista sociológico, o brincar tem sido visto como a forma mais pura de inserção da criança na sociedade.  
III. Do ponto de vista psicológico, o brincar está presente em todo o desenvolvimento da criança nas diferentes formas 

de modificação de seu comportamento.  
IV. Do ponto de vista da criatividade, tanto o ato de brincar quanto o ato criativo estão centrados na busca do “eu”.  
V. Do ponto de vista pedagógico, o brincar tem-se revelado como uma estratégia poderosa para a criança aprender. 
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e IV. 
B) II e V. 
C) I, II, III e IV. 
D) II, III, IV e V. 
 
 
 

 
 
 

 



 

INSTRUÇÕES 

 
É facultativo o uso de máscara durante toda a prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso candidatos. 

 
1. Somente é permitido usar caneta esferográfica de tinta azul ou preta de corpo transparente.  
2. Terá suas provas anuladas e será automaticamente ELIMINADO do Concurso Público o candidato que, durante a 

realização da prova: retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, sem a devida autorização; for surpreendido 
dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua 
realização; utilizar-se de régua de cálculo, livros, máquinas de calcular e/ou equipamento similar, dicionário, notas e/ou 
impressos que não forem expressamente permitidos, gravador, receptor e/ou pagers e/ou se comunicar com outro 
candidato; não permitir a coleta de sua assinatura ou impressão digital; for surpreendido portando ou fazendo uso de 
aparelho celular e/ou quaisquer aparelhos eletrônicos durante a realização das provas, mesmo que o aparelho esteja 
desligado; bem como se recursar a observar/cumprir quaisquer dos procedimentos de segurança em saúde que vierem a 
ser estabelecidos em razão da pandemia de Covid-19. 

3. A prova objetiva terá a duração de 4 (quatro) horas, incluído o tempo de marcação na Folha de Respostas 
(Gabarito). Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a realização da prova em razão 
do afastamento de candidatos da sala de aplicação da prova. 

4. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Concurso Público, a Consulplan poderá, a seu critério, coletar 
impressões digitais dos candidatos, bem como utilizar detectores de metais. 

5. O caderno de questões consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha. Ao receber o material de realização 
das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o caderno de questões contém o número de itens 
correspondente ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes na Folha de Respostas 
(Gabarito) que lhe foi fornecida estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto 
ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A, B, C e D) e sendo 
apenas uma única resposta correta. 

7. Verifique se o TIPO/COR deste caderno de questões coincide com o registrado no rodapé de cada página do 
caderno de questões, assim como com o TIPO/COR registrado na Folha de Respostas (Gabarito). Caso contrário, 
notifique imediatamente o Fiscal de Aplicação para que sejam tomadas as devidas providências. 

8. No dia da realização das provas não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou 
pelas autoridades presentes, informações referentes aos seus conteúdos e/ou critérios de avaliação, sendo dever 
do candidato estar ciente das normas contidas no Edital. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de Gabarito) em qualquer meio. 
10. O candidato poderá entregar sua Folha de Respostas (Gabarito) e deixar definitivamente o local de realização da 

prova objetiva somente após decorridas, no mínimo, 2 (duas) horas do seu início; porém, não poderá levar o 
caderno de questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas. O candidato só poderá levar o caderno de 
questões após transcorridas, no mínimo, 3h30min (três horas e trinta minutos) do início da aplicação das provas, ou 
seja, nos 30 (trinta) minutos finais da prova. O candidato deverá, obrigatoriamente, devolver ao Fiscal de Aplicação 
a sua Folha de Respostas (Gabarito), devidamente preenchida e assinada. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do local 
de aplicação antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e 
testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da sala e, ainda pelo Coordenador da Unidade de 
provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Concurso Público. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 
- O gabarito preliminar e o caderno de questões serão divulgados 1 (um) dia após a aplicação da prova objetiva, no 
endereço eletrônico www.consulplan.net. 
- Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, à Consulplan, no prazo de 2 (dois) dias úteis da publicação 
das decisões objetos dos recursos, contra as questões da prova objetiva, bem como do gabarito preliminar. 
- É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação das decisões objetos dos recursos nos 
endereços eletrônicos www.consulplan.net e www.macaiba.rn.gov.br, sob pena de perda do prazo recursal. Os recursos 
deverão ser protocolados em requerimento próprio, através de link disponível no endereço eletrônico www.consulplan.net. 




