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CARGO: PEDAGOGO 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Precisamos resgatar a doçura das abelhas 

 

Borboletas coloriam os jardins da minha infância. [...] As abelhas, principalmente as pequenininhas, me assustavam 
ao se embaraçarem no anelado dos meus cabelos. E o céu, quantas estrelas a dividirem o imenso espaço! 

O passar dos anos me afastaram de muitas coisas que deixaram saudade, e quando sobra tempo para caminhar pela 
cidade, não deparo com esses antigos “sabores”. Vez ou outra, fico a imaginar por onde andarão as borboletas, os 
pirilampos a produzirem bioluminescência e, até mesmo, as abelhas. Quanto ao céu, quando o contemplo, muitas estrelas 
parecem ter desaparecido. Não vejo mais as cadentes e sorrio cada vez que reencontro as Três Marias e o Cruzeiro do 
Sul, nos momentos em que a maioria dorme e que o silêncio é o que mais ouço ao meu redor.  

Nasci no século XX e estou aqui em pleno século XXI procurando acompanhar as mudanças. Confesso que há 
momentos em que o fôlego parece faltar e que muito tenho deixado de lado, pois caso contrário a sensação de estar 
obsoleta tomará conta de mim. As cenas dos filmes de ficção invadiram a realidade e, se lá atrás as abelhas me 
assustavam, hoje me apavora a ausência delas. Sem abelhas, sem a polinização de mais de setenta das cem plantas que 
servem de alimento para toda a humanidade. Impacto devastador. Ai de ti, ai de mim, ai de nós! Sem abelhas, sem mel.  

Tudo leva a crer que passou da hora de resgatarmos toda a doçura de que somos capazes. Preocupados demais com 
o que nos torna mais competitivos, mais ágeis, mais diferenciados, estamos deixando de enxergar e de cuidar do que há 
de humano e de divino em nós. É preciso mais colaboração, mais dedicação e comunhão. Investimos em Inteligência 
Artificial para mantermos os nossos negócios e surpreendermos com experiências de encantamento os nossos clientes, e 
muitas vezes não acessamos a sabedoria humana que requer apenas um certo olhar, amor, gratidão e atitudes que já 
participam de forma natural do nosso DNA. 

Se ainda parece pouco, vamos além. O alerta está por todos os lados. Desmatamento no mundo, superfície que 
superaquece, aquecimento global, poluição, derretimento das geleiras. Sobre a Terra e sob as águas, o risco de extinção 
de um milhão de espécies de plantas e animais. Diante desse fato incontestável, a maioria parece até a própria geleira. 
Como se a sua existência passasse ao largo de tamanha obviedade.  

No meu imaginário, vejo uma estrela cadente. O meu desejo é tão intenso quanto ela. Desejo de que possamos ver a 
reversão desse processo. Borboletas multicor, abelhas fabricando mel, Via-Láctea brilhando sobre nós, fauna e flora em todo 
o seu esplendor e a humanidade livre do medo da intenção do desconhecido que vai ao lado. Cadeiras na calçada ao anoitecer, 
crianças correndo atrás da bola, educação, (com)paixão... quem sabe?! Assumamos o comando com comprometimento 
profundo e vamos juntos servir ao mundo.  

(Claudia Maria Chaves, Casa Vip. Edição 02/2019. Adaptado.) 
 

01 
A partir da relação estabelecida entre significantes como palavras e frases, por exemplo, e o que eles representam, 
assinale a consideração correta acerca do título atribuído ao texto. 
A) O título do texto apresenta marca conotativa que permeará alguns dos argumentos apresentados a seguir.  
B) O título “Precisamos resgatar a doçura das abelhas” indica também o tema do texto, explorado pela autora em todo seu 

desenvolvimento. 
C) Os elementos utilizados indicam um afastamento do enunciador ao empregar um termo que demonstra generalização 

como “precisamos”. 
D) Poderia ser substituído pelo título “A importância das abelhas” de forma a explicitar o tema abordado sem que 

houvesse qualquer deslocamento do sentido de algum vocábulo.  
 

02 
O trecho que apresenta o ponto de vista do enunciador está corretamente indicado em:  
A) “As abelhas, principalmente as pequenininhas, me assustavam ao se embaraçarem no anelado dos meus cabelos.” 

(1º§) 
B) “O passar dos anos me afastaram de muitas coisas que deixaram saudade, e quando sobra tempo para caminhar pela 

cidade, não deparo com esses antigos ‘sabores’.” (2º§) 
C) “Preocupados demais com o que nos torna mais competitivos, mais ágeis, mais diferenciados, estamos deixando de 

enxergar e de cuidar do que há de humano e de divino em nós.” (4º§) 
D) “Não vejo mais as cadentes e sorrio cada vez que reencontro as Três Marias e o Cruzeiro do Sul, nos momentos em que 

a maioria dorme e que o silêncio é o que mais ouço ao meu redor. (2º§) 
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03 
De acordo com os aspectos textuais que constituem o tipo de texto em análise, pode-se afirmar que sua principal 
função está relacionada a: 
A) Defesa de um posicionamento crítico.  
B) Construção de um arquivo de memórias. 
C) Transformação e definição de regras sociais. 
D) Questionamento de antigos hábitos comportamentais.   
 

04 
Considerando a estrutura, o conteúdo e a forma com que o texto é apresentado, está correta a afirmação:  
A) A autora utiliza como recurso para sua introdução uma tipologia em que ocorre o encadeamento de várias sequências 

em uma linha temporal rígida.  
B) Os primeiro e segundo parágrafos apresentam uma tipologia descritiva que apresentam, concomitantemente, a tese 

desenvolvida e defendida no texto.  
C) Inicia com procedimentos argumentativos em que o argumento de autoridade é destaque nos primeiro e segundo 

parágrafos explorando a memória da autora.  
D) Há uma mistura de tipologias textuais em que o texto predominantemente dissertativo apresenta passagens descritivas 

apontando aspectos da sensibilidade do enunciador.  
 

05 
É correto afirmar que os termos destacados a seguir têm função anafórica que contribui para que haja sustentação da 
coerência e da coesão textuais, EXCETO:  
A) “Vez ou outra, fico a imaginar por onde andarão as borboletas, [...]” 
B) “[...] lá atrás as abelhas me assustavam, hoje me apavora a ausência delas.” 
C) “O passar dos anos me afastaram de muitas coisas que deixaram saudade [...]” 
D) “Quanto ao céu, quando o contemplo, muitas estrelas parecem ter desaparecido.” 
 

06 
“No meu imaginário, vejo uma estrela cadente. O meu desejo é tão intenso quanto ela.” (6º§) O segmento destacado 
apresenta uma reescrita que preserva seu sentido original em: 
A) Vendo uma estrela cadente em meu imaginário, o meu desejo passa a ser tão intenso quanto ela. 
B) Embora em meu imaginário veja uma estrela cadente, o meu desejo tem sido tão intenso quanto ela. 
C) No meu imaginário, vejo uma estrela cadente e posso dizer que o meu desejo é tão intenso quanto ela. 
D) Ainda que em meu imaginário eu veja uma estrela cadente, o meu desejo sempre será tão intenso quanto ela. 
 

07 
Observando-se a estética da linguagem, é possível afirmar que a partir das relações de significado estabelecidas entre 
as frases e palavras no contexto apresentado, é perceptível ao leitor a expressão de ideias a partir de determinadas 
figuras de linguagem. Observe os fragmentos destacados a seguir: 
I. “[...] não deparo com esses antigos ‘sabores’.” (2º§) 
II. “[...] nos momentos em que a maioria dorme [...]” (2º§) 
III. “Borboletas coloriam os jardins da minha infância.” (1º§) 
IV. “[...] resgatarmos toda a doçura de que somos capazes.” (4º§) 
Pode-se constatar o emprego de figura de linguagem apenas em 
A) I e IV. 
B) I, II e III. 
C) I, III e IV.  
D) II, III e IV. 
 

08 
Acerca do emprego e sentido que a forma verbal destacada imprime às relações estabelecidas em “Vez ou outra, fico 
a imaginar por onde andarão as borboletas, os pirilampos a produzirem bioluminescência e, até mesmo, as abelhas.” 
(2º§), pode-se afirmar que representa o fato como: 
A) Concluído e o situa num intervalo de tempo anterior ao passado.  
B) Não concluído e o situa num intervalo de tempo posterior ao presente.  
C) Não concluído e o situa num intervalo de tempo posterior a um passado. 
D) Não concluído e o situa num intervalo de tempo simultâneo ao momento da enunciação.  
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09 
De acordo com a autora do texto: 
A) Há uma oposição entre as atuais prioridades do ser humano e os cuidados necessários consigo mesmo. 
B) Os investimentos em tecnologia não têm sido suficientes para que as expectativas sejam alcançadas independente da 

área relacionada.  
C) Vivemos hoje em uma sociedade alienada já que a realidade não é considerada como tal, mas vivemos como se estivéssemos 

em um “filme de ficção”. 
D) O século XXI traz consigo grandes mudanças e avanços que impedem que uma pessoa que tenha nascido no século 

passado acompanhe efetivamente as transformações ocorridas em sua totalidade.  
 

10 
I. Cabeçalho. 
II. Identificação do expediente. 
III. Local e data.  
IV. Endereçamento. 
V. Assunto. 
VI. Texto. 
VII. Fechos para comunicações.  
VIII. Identificação do signatário (excluídas as comunicações assinadas pelo Presidente da República). 
IX. Numeração das páginas. 
 

Considerando as normas estabelecidas vigentes para a Redação de correspondências oficiais, é correto afirmar que 
referente à estrutura padrão do ofício, dentre os itens anteriores são partes que compõem o referido texto oficial: 
A) II, IV, VI e VII, apenas.  
B) I, II, III, IV e V, apenas.  
C) I, III, V, VI, VII e VIII, apenas. 
D) Todos os itens compõem o texto oficial: padrão do ofício.  
 

MATEMÁTICA 
 

11 
Os amigos Adriano e Paulo participaram de um sorteio e ganharam prêmios em dinheiro. Sabe-se que 1/5 do prêmio 
recebido por Adriano é equivalente a 3/25 do valor do prêmio recebido por Paulo. Considerando que o prêmio recebido 
por Paulo é de R$ 1.250,00, qual a quantia total recebida pelos dois amigos? 
A) R$ 1.500,00 
B) R$ 1.750,00 
C) R$ 2.000,00 
D) R$ 2.250,00 
 

12 
O número de erros encontrados até a página k de um livro, com k = 1, 2, 3, 4 e 5, está representado na tabela a seguir: 
 

Página 1 2 3 4 5 

Erros 4 4 7 13 22 
 

Considerando que a quantidade de erros acumulados por página forma uma sequência lógica com determinada regra 
de formação, qual o número de erros encontrados até a sétima página do livro? 
A) 29 
B) 34 
C) 45 
D) 49 
 

13 
Determinada empresa do setor contábil ocupa dois andares de um edifício. Sobre os funcionários dessa empresa, sabe-se 
que 19 trabalham no primeiro andar, 13 trabalham no segundo andar e há, ainda, 4 funcionários que exercem atividades em 
ambos os andares. Com base nessas informações, qual o número de funcionários dessa empresa? 
A) 28 
B) 32 
C) 36 
D) 40 
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14 
Considerando as sentenças relacionadas, do ponto de vista lógico, a única que indica uma tautologia é: 
A) Se Mário vai ao clube, então Paulo pratica esportes. 
B) Mário não vai ao clube e Paulo não pratica esportes. 
C) Mário vai ao clube se e somente se Paulo pratica esportes. 
D) Se Mário vai ao clube e Paulo pratica esportes, então Paulo pratica esportes se e somente se Mário vai ao clube. 
 

15 
O dono de uma relojoaria decidiu dar um desconto de 10% em um relógio considerado como fora de linha. Como o 
relógio não foi vendido, ele ofereceu um novo desconto de 10% sobre o valor ofertado anteriormente. Sabendo-se que 
o preço do relógio após os dois descontos caiu para R$ 648,00, qual a diferença entre o valor inicial e o valor resultante 
após os descontos? 
A) R$ 100,00 
B) R$ 124,00 
C) R$ 136,00 
D) R$ 152,00 
 

16 
As figuras a seguir estão ordenadas de acordo com uma regra lógica; observe-as. 
 

 
 

Assinale, a seguir, a figura que completa essa sequência. 
 

 
A) 

 
 

 
B) 

 
 

 
C) 

 
 

 
D) 

 

 

17 
Mariana circulou, sequencialmente, as três palavras a seguir em um dicionário: 

 Panela 

 Mente 

 Saci 
Considerando que as palavras circuladas por Mariana formam uma sequência com formação lógica, qual palavra pode 
dar continuidade a essa sequência? 
A) Lata. 
B) Pato. 
C) Creche. 
D) Cadeira. 
 



CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA DE MACAÍBA/RN 

CARGO: PEDAGOGO 
    TIPO 1 – BRANCA 

- 6 - 
♣ 

18 
Considere que P, Q e R representem, respectivamente, as proposições “Hoje está ensolarado”, “Paula foi ao mercado” 
e “Eduardo foi à praia”. Com base nessas informações, analise as afirmativas a seguir. 
I. A sentença “Se hoje está ensolarado, então Paula não foi ao mercado e Eduardo não foi à praia” pode ser corretamente 

representada por P → (~Q ∧ ~R). 
II. Se a proposição “Hoje não está ensolarado” for valorada como falsa e a proposição “Paula foi ao mercado” for valorada 

como verdadeira, então a proposição ~P → Q é classificada como falsa. 
III. O número de linhas necessárias para formar uma tabela-verdade para a proposição (Q ∧ ~R) → P é inferior a 9. 
Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
 

19 
O representante de uma marca de café realizou uma pesquisa em um supermercado para investigar a preferência dos 
clientes em relação a dois de seus produtos: X e Y. Na pesquisa, constatou-se que 300 clientes não compram o produto 
X, 200 clientes não compram o produto Y, 100 clientes não compram X ou Y e 50 clientes compram X e Y. Com base 
nessas informações, o número de clientes que foram consultados nessa pesquisa é: 
A) 350 
B) 400 
C) 450 
D) 500 
 

20 
Considere a seguinte proposição composta: “Geovana é dedicada, mas foi reprovada no exame de direção”. Nessa 
proposição, o conectivo lógico estabelece uma relação de:  
A) Condição. 
B) Conjunção. 
C) Disjunção inclusiva. 
D) Disjunção exclusiva. 
 

INFORMÁTICA 
 

21 
A imagem a seguir representa parte de uma planilha do LibreOffice Calc, versão 5.2, Configuração Local, Idioma Português-   
-Brasil; observe. 

 

 
 

A parte destacada na imagem representa a: 
A) Célula ativa. 
B) Título da célula.                                                                                                
C) Cabeçalho da célula. 
D) Referência da célula ativa. 
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22 
Os computadores que executam o sistema operacional da Microsoft, Windows 10, Configuração Local, Idioma Português-        
-Brasil normalmente possuem “um conjunto de planos de energia que definem três configurações”. É possível escolher um 
plano que esteja pré-configurado ou modificar elementos individuais ou, ainda, criar o seu próprio plano. São consideradas 
configurações dos planos de energia, EXCETO: 
A) Quando desligar o vídeo. 
B) O nível de brilho do vídeo.                                                                                                
C) Melhor eficiência energética. 
D) Quando suspender o computador. 
 

23 
Nos sistemas operacionais Linux, trabalhar em modo texto pode ser mais rápido, mas requer uma boa habilidade. 
Normalmente, usuários que gostam do sistema preferem trabalhar em modo texto; mas, ultimamente, com a interface 
gráfica, assim como várias distribuições, o trabalho com Linux tem se tornado “mais fácil”. O comando utilizado em 
modo texto, ou seja, no terminal, que modifica parâmetros e senha de um usuário é o: 
A) passwd 
B) gpasswd 
C) upasswd                                                                             
D) mpasswd  
 

24 
No LibreOffice Writer, versão 5.2, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, há uma barra que “oferece informações 
sobre o documento e atalhos convenientes para alterar, rapidamente, alguns recursos do documento”; assinale-a. 
A) Status. 
B) Títulos. 
C) Menus. 
D) Ferramentas padrão.                                                                                                
 

25 
Sobre o LibreOffice Impress, versão 5.2, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, analise afirmativas a seguir. 
I. A área de trabalho (normalmente no centro da janela principal) abre na visualização normal. 
II. A área de trabalho abaixo dos botões de visualização muda com o botão escolhido. 
III. A barra de status, assim como suas informações, não pode ser ocultada. 
Está correto o que se afirma apenas em  
A) I. 
B) II. 
C) III. 
D) I e II.                                                                                                
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

26 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação define e regulariza a organização da educação brasileira com base nos princípios 
presentes na Constituição Federal, garantindo ao aluno, regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou 
privada, de qualquer nível, o exercício da liberdade de consciência e de crença, o direito de, mediante prévio e motivado 
requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja 
vedado o exercício de tais atividades, devendo-lhe atribuir, a critério da instituição e sem custos para o aluno, algumas 
prestações alternativas; analise-as. 
I. Prova ou aula de reposição, conforme o caso, a ser realizada em data alternativa, no turno de estudo do aluno ou em 

outro horário agendado com sua anuência expressa. 
II. Prova ou aula de reposição, conforme o caso, a ser realizada em data alternativa, no turno diferente de estudo do 

aluno; entretanto, não poderá ocorrer a regularização do registro de frequência.      
III. Trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa, com tema, objetivo e data de entrega definidos pela 

instituição de ensino.      
Estão corretas as alternativas  
A) I, II e III. 
B) I e II, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
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27 
“Com a intenção de melhor compreender a profissão docente, Tardif (2000, 2001) e sua equipe ampliaram, através de 
suas pesquisas, o estudo dos saberes dos professores. De acordo com a tendência contemporânea das pesquisas 
qualitativas de inspiração etnográfica, eles concluem que ‘os saberes que servem de base para o ensino, tais como são 
vistos pelos professores, não se limitam a conteúdos bem circunscritos que dependeriam de um conhecimento 
especializado’[...].” Considerando as informações anteriores, é INCORRETO afirmar que os saberes dos docentes são: 
A) Plurais, compostos e heterogêneos. 
B) A um só tempo, existenciais, sociais e pragmáticos. 
C) Bases exclusivas ao sistema cognitivo de aprendizagem. 
D) Temporais e garantidos através de processos de aprendizagem e socialização. 
 

28 
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento que se aplica, exclusivamente, à educação escolar, tal como 
define o §1º do Artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996), e está orientado 
pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam à formação humana integral e à construção de uma sociedade 
justa, democrática e inclusiva, como fundamentado nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN). 
“Sobre esse documento é correto afirmar que possui caráter _________________ que define o conjunto orgânico e 
progressivo de aprendizagens essenciais, que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades 
da Educação Básica.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior.  
A) sugestivo  
B) normativo  
C) alternativo  
D) referencial  
 

29 
Sobre a Base Nacional Comum Curricular, analise as premissas a seguir. 
I. É embasada por dois marcos legais que constam na Constituição Federal de 1988, Artigo 205, que reconhece a 

educação como direito fundamental compartilhado entre Estado, família e sociedade, e o Artigo 210, que reconhece 
a necessidade de que sejam fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental. 

II. Indica que as decisões pedagógicas devem estar orientadas para o desenvolvimento de competências, através de 
indicação clara do que os alunos devem “saber” (conhecimentos, habilidades, atitudes e valores) e, sobretudo, do que 
devem “saber fazer” (conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida coti-
diana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho). 

III. Afirma o seu compromisso com a educação integral na Educação Básica, o que implica compreender a linearidade 
desse desenvolvimento, rompendo com visões holísticas que privilegiam apenas a visão afetiva.  

IV. Propõe assumir uma fragmentação disciplinar do conhecimento, o estímulo à sua aplicação na vida real, a importância 
de dar sentido ao que se aprende e a promover uma educação voltada para prática coercitiva nas interações professor-
-aluno. 

Está correto o que se afirma apenas em 
A) I.  
B) I e II. 
C) II e IV. 
D) I, II e III. 
 

30 
A educação inclusiva é um direito de todos os indivíduos, como caminho possível de inclusão com o meio social, e deve 
ser respeitado, independentemente das dificuldades ou deficiências do educando. A educação, “direito de todos e dever 
do Estado e da família, deverá ser promovida e incentivada, com a colaboração da sociedade, visando o pleno desen-
volvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.  

(Constituição Federal, 1988, Capítulo III, Seção I, Art. 205.) 
Sobre a Educação Inclusiva, NÃO está correto o que se afirma em: 

A) Educação Inclusiva e Educação Especial são iguais diante da educação de estudantes com deficiências.  
B) Educação Especial é uma modalidade de educação voltada exclusivamente para o público com algum tipo de deficiência ou 

altas habilidades. 
C) As escolas devem acolher todos os estudantes, independente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, 

linguísticas, dentre outras. 
D) Estudantes com necessidades especiais podem ter acesso, caso seja necessário, a um cuidador ou educador especializado, 

para auxiliá-los na sala de aula. 
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31 
Libâneo admite que a prática escolar deve levar em consideração diversos fatores, sendo complexa e não restringindo 
sua atuação somente no âmbito pedagógico, afinal, os processos pedagógicos estão inseridos na sociedade e esta, por 
sua vez, constitui-se por classes sociais que apresentam interesses antagônicos. A luta de classes é uma concepção 
fundamental nesta perspectiva. De acordo com esse autor, as principais tendências pedagógicas usadas na educação 
se dividem em duas grandes linhas de pensamento pedagógico: as Tendências Liberais e as Tendências Progressistas. 
Relacione adequadamente as informações com as premissas a seguir. 
1. Tendência Pedagógica Liberal. 
2. Tendência Pedagógica Progressista.  
(     ) Na Tendências Pedagógica _______________________, “o homem é produto do meio”; ele e sua consciência se 

formam em suas relações acidentais, que podem e devem ser controladas pela educação, a qual deve trabalhar para 
a manutenção da ordem vigente, atuando diretamente com o sistema produtivo.  

(     ) A tendência Pedagógica ___________   ____________ se divide em quatro tendências: Tradicional, Renovada, 
Renovada Não-Diretiva e Tecnicista. 

(     ) A Tendência Pedagógica _______________________ manifesta-se em três tendências: a Libertadora, mais conhecida 
como pedagogia de Paulo Freire; a Libertária, que reúne os defensores da autogestão pedagógica; a Crítico-Social dos 
conteúdos que, diferentemente das anteriores, acentua a primazia dos conteúdos no seu confronto com as realidades 
sociais. 

(     ) A Tendência Pedagógica _______________________ sustenta a ideia de que a escola tem por função preparar os indi-
víduos para o desempenho de papéis sociais, de acordo com as aptidões individuais, por isso os indivíduos precisam 
aprender a se adaptar aos valores e às normas vigentes na sociedade de classes através do desenvolvimento da cultura 
individual.  

A sequência está correta em 
A) 1, 2, 2, 1.  
B) 1, 1, 2, 1. 
C) 1, 1, 1, 2. 
D) 2, 2, 2, 1. 

 
32 
A criação de instâncias colegiadas é importante para garantir a representatividade, a legitimidade e a continuidade das 
ações educativas propostas no Projeto Político-Pedagógico (PPP). Entre os órgãos de gestão, o Conselho Escolar é 
concebido como local de debate e tomada de decisão. O Conselho Escolar é um órgão que, EXCETO: 
A) Delibera sobre questões político-pedagógicas, administrativas, financeiras da escola. 
B) Determina a execução das atividades pedagógicas, administrativas e financeiras da escola. 
C) Assessora e analisa as questões encaminhadas pelos diferentes segmentos da escola e apresenta soluções alternativas. 
D) Mobiliza os segmentos representativos da escola e da comunidade local, para a efetivação de melhoria da qualidade 

social do processo educativo e da própria gestão democrática. 

 
33 
Segundo Fazenda (2008), a interdisciplinaridade se caracteriza por ser uma atitude de busca, de inclusão, de acordo e de 
sintonia diante do conhecimento. Logo, torna-se explícita a ocorrência de uma globalização do conhecimento, onde há 
o fim dos limites entre as disciplinas. Sobre a interdisciplinaridade, analise as premissas a seguir. 
I. Estabelece relação entre duas ou mais disciplinas sem retirar as especificidades de cada uma. 
II. Acontece quando um tema é abordado por diversas disciplinas sem uma relação direta entre elas. 
III. É uma abordagem mais complexa, em que não há divisão por disciplinas. 
IV. Busca o que há de convergente em uma e outra disciplina para a criação de um programa possível que una professores 

e cative alunos.  
Estão corretas apenas as premissas  
A) I e IV. 
B) II e III. 
C) I, II e III. 
D) II, III e IV. 
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34 
De acordo com Gandin (1993), “planejar é transformar a realidade em uma direção escolhida, é implantar um processo 
de intervenção da realidade, é agir racionalmente, dando clareza e precisão a ação individual ou do grupo”, tendo em 
vista que o plano de ensino é um processo de decisão sobre a atuação concreta do professor no cotidiano de seu 
trabalho pedagógico, envolvendo as ações e situações em constantes interações entre professor e alunos e entre os 
próprios alunos. As atividades conscientes de previsão das ações docentes, fundamentadas em opções político-                       
-pedagógicas para ter um processo de ensino-aprendizagem de qualidade, na organização do seu planejamento, levam 
em consideração os seguintes elementos: 
A) Objetivos – Métodos – Tema – Avaliação.  
B) Métodos – Recursos – Conteúdo – Diagnóstico.  
C) Tema – Objetivos – Metodologia – Avaliação – Recursos. 
D) Objetivos – Conteúdo – Metodologia – Recursos – Avaliação. 
 
35 
Comenius, educador da Europa Central do século XVII, publicou “Didática Magna: Tratado da Arte Universal de Ensinar 
Tudo a Todos”, marcando a fundação da disciplina, não só pelo pioneirismo de sua proposta de “ensinar tudo a todos” 
– preocupação nova naquele período – como também pela sua pretensão, qual seja a de criar um método universal 
capaz de ensinar tudo a todos. Entretanto, a compreensão contemporânea, segundo Houaiss (2001), é de que a Didática 
é a parte da pedagogia que trata dos preceitos científicos que orientam a atividade educativa de modo a torná-la mais 
eficiente. Sendo a didática objeto de ensino, e dentro de uma proposta mais ampla que é a Educação, possui elementos 
fundamentais para que haja a aprendizagem. São considerados elementos fundamentais da didática para que haja a 
aprendizagem: 
A) Alunos, escola e conteúdo. 
B) Professores, conteúdo e estratégias metodológicas. 
C) Professores, conteúdo, estratégias metodológicas e avaliação. 
D) Alunos, professores, conteúdo, estratégias metodológicas e contexto da aprendizagem. 
  

36 
Na teoria de Piaget (apud MIZUKAMI, 1986), não poderia existir na escola uma verdadeira atividade intelectual baseada apenas 
na relação aluno-professor. A livre cooperação entre alunos é fundamental. A aprendizagem verdadeira só se realiza 
realmente quando o aluno elabora seu conhecimento. É necessário que se considere o “aprender a aprender”. Ao aluno cabe 
um papel essencialmente ativo na aprendizagem, suas atividades básicas, dentre outras, devem consistir em observar, 
experimentar, comparar, relacionar, analisar, argumentar. Ao professor cabe assumir o papel de investigador, pesquisador, 
orientador; sua função consiste em provocar desequilíbrios e fazer desafios. Diante do exposto e, ainda, considerando as 
abordagens da aprendizagem, é possível inferir que se trata da abordagem:  
A) Humanista. 
B) Cognitivista. 
C) Sociocultural. 
D) Comportamental. 
 
37 
Visando a linha do planejamento participativo, como cita Vasconcellos (2004), o planejamento político-pedagógico se divide 
em duas partes: a elaboração e a realização interativa. A elaboração implica três dimensões, a saber:  a análise da realidade, 
a projeção de finalidades e o plano de ação. Já a realização interativa considera a ação e a avaliação. Levando em consideração 
que as dimensões da elaboração correspondem, respectivamente, a três elementos, relacione-os adequadamente com a ação 
correspondente. 
1. Marco referencial. 
2. Diagnóstico. 
3. Programação. 
(     ) Organiza as ações concretas de curto, médio e longo prazo. 
(     ) Analisa da situação atual da escola e a direção a ser seguida, baseada na expressão da ideia sobre a educação e sua 

função social.  
(     ) Permite uma visão da organização atual da escola e do seu trabalho pedagógico, definindo-se um plano de ação e as 

estratégias para alcançar a intencionalidade.  
A sequência está correta em 
A) 1, 2, 3. 
B) 3, 2, 1. 
C) 3, 1, 2. 
D) 2, 3, 1. 
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38 
Observe a tirinha e as afirmações a seguir. 
 

 
(Disponível em: https://www.google.com/search?q=imagens+avalia%C3%A7%C3%A3o+calvin&oq=imagens+avalia%C3%A7%C3%A3o+calvin 

&aqs=chrome..69i57j33i160i395l2.7021j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8.) 
 

[...] Caldeira (2000) lembra que, em qualquer instância de ensino, a avaliação está sempre conectada a um conceito teórico, 
que norteia a proposta de ensino em curso. Por isso, a avaliação não é um meio ou um fim em si mesma e está longe de 
uma neutralidade conceitual; está norteada por uma teoria explícita ou implícita na ação pedagógica. Por conseguinte, a 
atividade avaliativa segue um modelo teórico de sociedade, de homem e de educação, manifesto na teoria e no ensino 
que se faz. 

(Disponível em: http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2012/2012_uel_cien_artigo_caubi_ 
inocencio_vaz.pdf.) 

 

Neto e Aquino (2009) realçam as características da avaliação [...] indica uma simples verificação quantitativa daquilo que o 
aluno aprendeu dos conteúdos abordados; avalia-se o resultado final, e não o processo; somente são levados em 
consideração os aspectos técnicos da avaliação. O que importa é a quantidade de conteúdos e de acertos demonstrados 
pelos educandos, e não o processo de construção das aprendizagens e dos conhecimentos dos alunos [...]. 

(Disponível em: http://www.uel.br/eventos/semanaeducacao/pages/arquivos/anais/artigo/saberes%20e%20praticas/a%20avaliacao%20da 
%20aprendizagem%20na%20per.) 

 

Infere-se que a avaliação da aprendizagem, nesse contexto, apresenta-se com função:  
A) Somativa. 
B) Formativa. 
C) Processual. 
D) Diagnóstica. 
 

39 
[...] A influência que a pessoa exerce sobre os outros componentes do grupo e que transcende o puro cumprimento do 
papel que lhe cabe na organização. “Liderar significa ajudar o grupo a alcançar seus objetivos através de uma realização 
de atos. Esses atos são denominados funções grupais e as funções do líder consistem em fixar metas, ajudar o grupo a 
aceitá-las e prover recursos necessários para alcançá-las”. 

(Johnson. apud ANJOS, 1988, p. 22.) 
 

Considerando que um líder em educação lidera líderes em potencial e, remetendo esta ideia à função do supervisor 
escolar, conclui-se que ele lidera líderes, pois professores, frente a seus alunos, são uma referência. Essa premissa 
corrobora que:  
I. A linguagem como expressão do pensamento crítico e fator de conscientização aumenta o nível de empenho. 
II. O desenvolvimento humano, individual e coletivo é a pedra de toque para o desenvolvimento organizacional. 
III. A liderança estratégica é baseada em uma visão partilhada da escola, em um pensamento sistêmico e no diálogo. 
IV. O desempenho de seus liderados deve ser medido através de indicadores objetivos e com avaliações unilaterais. 
Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III e IV.  
B) I e IV, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) I, II, e III, apenas. 
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40 
O supervisor abdica de exercer poder e controle sobre o trabalho do professor e assume uma posição de problematizador do 
desempenho docente, isto é, assume com o professor uma atitude de indagar, comparar, responder, opinar, duvidar, 
questionar, apreciar e desnudar situações de ensino, em geral, e, em especial, as da classe regida pelo professor.   

(Medina, 2002, p. 46.) 
 

Neste sentido, e de acordo com a evolução na atuação do supervisor, NÃO está correto o que se afirma em:  
A) Trabalhar buscando criar demandas.  
B) Criar formas próprias de conhecimento. 
C) Ter o conhecimento como um dado relativo.  
D) Trabalhar tendo em vista um tipo ideal de homem. 
 
41 
Alonso (2003, p. 175) afirma que a supervisão, numa perspectiva relacional e construída no cotidiano da escola (...), vai 
muito além de um trabalho meramente técnico-pedagógico, como é entendido com frequência, uma vez que implica 
uma ação planejada e organizada a partir de objetivos muito claros, assumidos por todo o pessoal escolar, com vistas 
ao fortalecimento do grupo e ao seu posicionamento responsável frente ao trabalho educativo. Além de todos os 
desafios naturais à função do Pedagogo, surge também a de construir uma liderança com base nas relações saudáveis, 
nos princípios e na ética. Segundo Chiavenato (2015), a abordagem dos estilos de liderança se refere àquilo que o líder 
faz, seu estilo de comportamento para liderar. Ele descreve três estilos: autocrático, liberal e democrático. Analise as 
afirmativas a seguir sobre os três tipos de liderança, conforme Chiavenato. 
I. “Na liderança ______________, o líder orienta o grupo e incentiva a participação de todos. A ênfase está no líder e 

também no grupo.” 
II. “Na liderança ______________, o líder impõe suas ideias e suas decisões sobre o grupo, sem nenhuma participação 

deste. A ênfase está no líder.” 
III. “Na liderança ______________, o líder delega totalmente as decisões ao grupo sem controle algum, deixando-o 

completamente à vontade. É mínima a participação do líder e o grupo é enfatizado.” 
A sequência está correta em  
A) I. democrática II. autocrática III. liberal  
B) I. autocrática II. liberal III. democrática 
C) I. liberal II. democrática III. autocrática 
D) I. autocrática I. democrática III. liberal 
 

42 
Ensinar competências significa pensar no futuro e formar para a vida. A formação em competências visa preparar o aluno 
para pensar em problemas reais e formá-los de modo que sejam capazes de responder da maneira mais eficaz possível às 
situações reais do mercado de trabalho que são complexas, diversificadas e dificilmente previsíveis.  

(Zabala e Arnau, 2014.) 

Acerca do ensino por competências, NÃO está correto o que afirma em: 
A) As competências mobilizam, integram e orquestram conhecimentos, habilidades e atitudes. 
B) No desenvolvimento de competências, ocorre um processo no qual, de maneira inter-relacionada, o sujeito utiliza os 

componentes atitudinais, conceituais e procedimentais. 
C) O exercício da competência passa por operações mentais complexas que permitem determinar, identificar e realizar 

de modo mais ou menos eficaz uma ação relativamente adaptada à situação. 
D) A mobilização de competências profissionais constrói-se no processo educacional de formação do profissional; porém, 

não evolui em outras interações de situações-problema envolvendo o cotidiano de trabalho. 
 
43 
Segundo Moll (2004, p. 11), a alfabetização de jovens e adultos não é uma ação recente; teve início desde a colonização 
apesar de ter sido reconhecida oficialmente somente após o ano de 1945. Muitos motivos interferem o processo de 
alfabetização na infância de alguns jovens e adultos, outros nem sequer iniciam esse processo nesta fase e, ao longo 
dos anos, sentem a necessidade de se alfabetizar. Considerando o Parecer nº 11/2000 CNE/CEB, há três funções básicas 
da Educação de Jovens e Adultos (EJA) que visam a garantir uma oferta de ensino com qualidade e que ressarça a 
ausência da educação formal para milhares de brasileiros que não tiveram acesso à escola ou que dela se evadiram 
pelas mais diversas razões. Acerca do exposto, assinale a função INCORRETA. 
A) Reparadora. 
B) Certificadora.  
C) Equalizadora. 
D) Qualificadora. 
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44 
Planejar, segundo Padilha (2000), é sempre um processo de reflexão, de tomada de decisão sobre a ação, processo de previsão 
de necessidades e racionalização de empregos de meios (materiais) e recursos disponíveis, visando à concretização de 
objetivos, prazos determinados e etapas definidas com base em avaliações. Na educação, temos diversos níveis de pla-
nejamento. Relacione-os adequadamente com suas características. 
1. Planejamento educacional.  
2. Planejamento curricular. 
3. Planejamento escolar. 
4. Planejamento de ensino. 
5. Plano de aula. 
(     ) Planejamento de maior abrangência; corresponde ao planejamento realizado em nível nacional, estadual e municipal. 
(     ) Nele consta o processo de decisão sobre a atuação concreta do professor, em constante interação com os alunos.  
(     ) Planejamento onde o professor detalha o que pensa fazer, como, quando, com que e com quem fazer. 
(     ) Nele consta tomadas de decisões da dinâmica de ação escolar, envolvendo o processo de previsão sistemática e 

ordenada de toda a vida escolar do aluno. 
(     ) Organização geral das atividades de uma unidade escolar, envolvendo processos de reflexões e decisões sobre a 

organização, o funcionamento e a proposta pedagógica.  
A sequência está correta em 
A) 3, 2, 4, 5, 1. 
B) 1, 4, 5, 2, 3. 
C) 4, 5, 1, 3, 2. 
D) 5, 3, 2, 4, 1. 
 

45 
Segundo Libâneo (1994), o processo didático, desenvolve-se mediante a ação recíproca dos componentes fundamentais do 
ensino: os objetivos da educação e da instrução, os conteúdos, o ensino, a aprendizagem, os métodos, as formas e os meios 
de organização das condições da situação didática e a avaliação. Nesse sentido, a definição de estratégias didáticas e a 
utilização deste ou daquele método é de suma importância com o intuito de atingir os objetivos definidos no plano de 
trabalho docente. O autor classifica-os em cinco métodos e entende que eles “fazem parte do papel de direção do processo 
de ensino por parte do professor tendo em vista a aprendizagem dos alunos”. Considerando o método de elaboração 
conjunta, infere-se que: 
A) É um método bastante utilizado pelos professores. Nele estão contidas todas as formas de explicação, demonstração, 

exemplificação, ilustração, exposição verbal, dentre outras possibilidades. 
B) Nesse método, o mais importante é que, de maneira ativa, os estudantes realizem um processo de reflexão sobre os 

conteúdos trabalhados. E, por mais que as atividades sejam realizadas de forma independente, serão dirigidas e 
orientadas pelo professor. 

C) A principal finalidade desse método é fazer com que os estudantes cooperem entre si na realização de uma atividade, 
cujos resultados e opiniões devem ser compartilhados com o restante da turma. Nesse método, pode-se usar debate, 
tempestade verbal/brainstorm etc. 

D) Constitui-se como uma forma de interação ativa entre o professor e os estudantes, por meio de ações e proposições 
que exijam o diálogo entre professor-aluno ou aluno-aluno. Esse método possibilita que os estudantes expressem 
opiniões fundamentadas, discutam, argumentem, apresentem contrapontos a partir da opinião de outros, dentre 
outros. 

 

46 
Paulo Freire afirma que “não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino” (2001). Para ele, o educador deve respeitar 
os saberes dos educandos adquiridos em sua história, estimulando-os a sua superação através do exercício da 
curiosidade que os instiga à imaginação, observação, questionamentos, elaboração de hipóteses até chegar a uma 
explicação epistemológica. Em relação à Pesquisa Participante (PP), instrumento de inovação e de avaliação do ensinar 
e do aprender, assinale a premissa INCORRETA. 
A) O antidogmatismo e a autenticidade são princípios metodológicos da PP.  
B) Por seu caráter participativo, a extensão e a natureza da participação de todos são invariáveis.  
C) Os sujeitos são estimulados a participar da PP como protagonistas, como agentes ativos, construindo o conhecimento e 

intervindo na realidade social. 
D) As proposições da PP contribuem para o trabalho docente emancipador, devido ao seu caráter crítico-reflexivo e à sua 

perspectiva transformadora. 
 
 



CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA DE MACAÍBA/RN 

CARGO: PEDAGOGO 
    TIPO 1 – BRANCA 

- 14 - 
♣ 

47 
Dentre os teóricos mais contemporâneos de aprendizagem, destacam-se Jean Piaget, Lev Vygotsky e Henri Wallon devido 
à pertinência com que suas preocupações epistemológicas, culturais, linguísticas, biológicas e lógico-matemáticas têm sido 
difundidas e aplicadas para o ambiente educacional, em especial na didática, bem como sua influência no desenvolvimento 
de novas pesquisas na área da cognição e educação. Em relação à abordagem de Vygotsky, analise as premissas a seguir. 
I. A maturação biológica e o desenvolvimento das funções psicológicas superiores dependem do meio social, que é 

essencialmente semiótico.  
II. Os conhecimentos são elaborados espontaneamente pela criança, de acordo com o estágio de desenvolvimento em 

que ela se encontra. 
III. As funções psicológicas de uma pessoa são desenvolvidas ao longo do tempo e mediadas pelo social, através de 

símbolos criados pela cultura. 
IV. O desenvolvimento infantil é baseado nas relações da criança com o ambiente, não prevalecendo um sobre o outro, 

mas, sim, uma ação de reciprocidade. A criança é essencialmente emocional e gradualmente vai se constituindo em 
um ser sociocognitivo. 

Está correto o que se afirma apenas em 
A) I e III. 
B) II e III. 
C) I, II e IV 
D) I, III e IV. 
 

48 
A educação é um direito social assegurado a todos os brasileiros, pela Constituição de 1988 e pela Lei de Diretrizes e Bases 
(LDB) de 1996.  Ademais, a Constituição também define a educação como “dever do Estado e da família, a ser promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade”. Em relação ao Poder Público, essa atribuição é racionada entre as 
diferentes esferas governamentais (União, Distrito Federal, estados e municípios), sob a forma de regime de colaboração 
(CF, Art. 211 e LDB, Art. 8º). A gestão da educação nacional se expressa através da organização dos sistemas de ensino 
federal (União), Estadual e Municipal, com suas incumbências e formas de articulação própria no que diz respeito à oferta 
de educação escolar, seguindo a um sistema determinado por orientações gerais sobrevindas da LDB. Considerando o 
exposto e em consonância com as legislações, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) A União assume o papel de coordenar, articular e redistribuir em relação às demais unidades federadas. Compete, 

também, ao governo federal definir e assegurar as grandes linhas do projeto educacional do país. 
(     ) Os estados e Distrito Federal têm como atribuição específica o ensino médio. Também compete a cada um deles 

elaborar e executar políticas e planos educacionais, em consonância com os planos nacionais, integrando as suas 
ações e as dos municípios. 

(     ) Os estados, o Distrito Federal e os municípios apresentam a educação básica como uma atribuição compulsória. A 
oferta do ensino fundamental é responsabilidade compartilhada entre eles. 

(     ) Os municípios têm como atribuição a educação infantil, desde que atendido todo o ensino fundamental. Incumbe 
também organizar, manter e desenvolver o seu sistema de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais 
da União e dos Estados. 

(     ) Os municípios oferecem a educação infantil em creches e pré-escolas, com prioridade, a pré-escola, permitida a 
atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente a oferta da educação infantil 
no município. 

A sequência está correta em 
A) V, F, V, V, F. 
B) V, V, V, V, F. 
C) F, F, V, F, V. 
D) F, V, F, F, V. 
 

49 
Segundo o professor Celso Vasconcellos, doutor em educação, a elaboração do planejamento tem como elementos 
básicos a finalidade, a realidade e o plano de ação. “Acima de tudo, nessa hora, o professor tem de assumir seu papel, 
pois o planejamento é uma organização de intencionalidades”, afirma. Na elaboração do planejamento da escola, deve-
-se:  
A) Considerar o aluno ideal com foco na aprendizagem de todos. 
B) Monitorar o desempenho constantemente, com abertura para redirecionamentos. 
C) Requerer ação coletiva e uma atividade contínua em que são priorizados técnicas e equipamentos de ensino.   
D) Assegurar a unidade e a coerência do trabalho docente e prever conteúdos objetivos e métodos independentemente 

do nível de preparo dos alunos.  
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50 
Quanto mais aprendamos próximos da vida, melhor. As metodologias ativas são pontos de partida para avançar para processos 
mais avançados de reflexão, de integração cognitiva, de generalização, de reelaboração de novas práticas. Teóricos como Dewey 
(1950), Freire (2009), Rogers (1973), Novack (1999), dentre outros, enfatizam, há muito tempo, a importância de superar a educação 
bancária, tradicional e focar a aprendizagem no aluno, envolvendo-o, motivando-o e dialogando com ele. 

(Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4941832/mod_resource/content/1/Artigo-Moran.pdf. Adaptado.) 
 

Acerca do exposto, está INCORRETO o que se afirmar sobre as metodologias ativas.  
A) Os estudantes são estimulados na resolução de problemas práticos, contribuindo para o desenvolvimento de competências 

como o pensamento crítico, assim trabalham a autonomia, a responsabilidade, a proatividade, o trabalho em equipe e a 
independência. 

B) Colocam o aluno como protagonista, ajudando-o a desenvolver a própria autonomia no processo de aprendizagem, e 
atende a um dos princípios da BNCC (Base Nacional Comum Curricular) que deve guiar o currículo de toda a Educação 
Básica brasileira. 

C) As aulas expositivas é umas das metodologias utilizadas pelos professores, pois apresentam uma economia de tempo, pois o 
mesmo sintetiza o assunto e o apresenta ao estudante de uma forma mais rápida, utilizando o espaço da disciplina que lhe é 
reservado para a aula. 

D) A gamificação é uma das metodologias que busca fazer dos celulares aliados na aprendizagem dos conteúdos das aulas. O 
termo gamificação é utilizado para representar um conjunto de atividades organizados com base na mecânica dos jogos com 
o intuito de engajar pessoas para resolverem problemas e melhorar o aprendizado. 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4941832/mod_resource/content/1/Artigo-Moran.pdf


 

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. 




