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CARGO: PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 

MATEMÁTICA 
 
01 
Considere as proposições lógicas a seguir, sabendo-se que todas são verdadeiras: 
 José mora no Rio Grande do Norte ou Maria mora no Rio Grande do Sul. 
 Maria e José foram casados ou Pedro é filho do casal. 
 Se Pedro é filho do casal, então Maria não mora no Rio Grande do Sul. 
Com bases nessas informações e sabendo-se que Maria mora no Rio Grande do Sul, qual das alternativas relacionadas 
apresenta uma sentença necessariamente verdadeira? 
A) Pedro é filho do casal e José mora no Rio Grande do Norte. 
B) Maria e José não foram casados e Pedro não é filho do casal. 
C) Se Pedro é filho do casal, então José mora no Rio Grande do Norte. 
D) Se Maria e José foram casados, então José mora no Rio Grande do Norte. 
 
02 
Analise a proposição a seguir:  
 

“A praia de Pipa fica no Rio Grande do Norte ou São Luís não pertence ao Maranhão.” 
 

Assinale, a seguir, a alternativa que contém uma sentença logicamente equivalente. 
A) Se a praia de Pipa fica no Rio Grande do Norte, então São Luís pertence ao Maranhão. 
B) Se a praia de Pipa fica no Rio Grande do Norte, então São Luís não pertence ao Maranhão. 
C) Se São Luís não pertence ao Maranhão, então a praia de Pipa fica no Rio Grande do Norte. 
D) Se a praia de Pipa não fica no Rio Grande do Norte, então São Luís não pertence ao Maranhão. 
 

03 
Considere a proposição lógica P apresentada por: “P: Se a modelo é bela, então é alta e faz sucesso”. Tem-se que a proposição 
~P (negação de P) é: 
A) A modelo é bela e não é alta e não faz sucesso. 
B) A modelo é bela e não é alta ou não faz sucesso. 
C) Se a modelo não é bela, então não é alta e não faz sucesso. 
D) Se não é alta ou não faz sucesso, então a modelo não é bela. 
 

04 
Um clube recreativo é uma área que possui instalações para que seus usuários participem de atividades de lazer, 
oferecendo várias opções para seus associados como campos de futebol, quadras de vôlei, aulas de dança e outros 
esportes. Em determinado clube recreativo, os associados podem se inscrever para participar de quantas atividades 
desejarem. Após um levantamento de informações realizado no clube, a respeito das seguintes atividades: aulas de 
dança, futebol e tênis, constatou-se que: 
 de todas as 20 pessoas que optaram por fazer aula de dança, 8 delas se inscreveram, também, para praticar tênis.  
 30 pessoas se inscreveram para jogar futebol. 
 todas as 15 pessoas que se inscreveram para jogar tênis também se inscreveram em mais alguma atividade.  
 quem optou por jogar futebol não pôde fazer aula de dança devido à incompatibilidade de horários. 
 cada associado considerado no levantamento fez a inscrição em pelo menos uma das atividades. 
Com base nessas informações, quantas pessoas praticam apenas uma das três atividades entre futebol, tênis e dança? 
A) 7 
B) 23 
C) 35 
D) 42 
 

05 
Observe a seguinte sequência lógica: (AMOR, RODA, ADUBO, OBRA, ? ). A próxima palavra que completa a sequência é: 
A) ARTE 
B) RATO 
C) BERÇO 
D) ABRAÇO 
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06 
Determinada empresa, com o objetivo de criar uma campanha de conscientização para a redução de gases poluentes 
através de veículos automotores, fez uma pesquisa com seus funcionários e pediu para que eles respondessem qual 
era o meio de transporte que eles usavam para ir ao trabalho. Os funcionários poderiam responder mais de uma opção 
entre veículo próprio (carro ou moto), transporte público (ônibus, metrô ou trem) ou meio de transporte não poluente 
(patins, bicicleta, a pé etc.). O resultado da pesquisa está descrito no gráfico de barras a seguir: 
 

 
 

Sabendo que: 

 5 funcionários vão para o trabalho alternando apenas entre veículo próprio e transporte público. 

 6 funcionários vão para o trabalho alternando apenas entre transporte público e meio de transporte não poluente. 

 3 funcionários vão para o trabalho alternando entre as três opções. 
Após o resultado da pesquisa, a empresa pôde concluir que: 
A) Dentre os 40 funcionários que responderam à pesquisa, 12 usam exclusivamente o veículo próprio para ir ao trabalho. 
B) Dentre os 43 funcionários que responderam à pesquisa, apenas 13 usam o veículo próprio alguma vez para ir ao 

trabalho. 
C) Dentre os 37 funcionários que responderam à pesquisa, apenas 6 usam exclusivamente o transporte público para ir ao 

trabalho. 
D) Dentre os 43 funcionários que responderam à pesquisa, nenhum alternava apenas entre veículo próprio e meio de 

transporte não poluente. 
 

07 
Observe a seguinte sequência lógica: 
 

(1, 3, 7, 6, 4, 8, 9, 2, 10, 5) 
 

Deseja-se adicionar à sequência o número 11 de tal forma que se mantenha a lógica usada na sua criação. Dessa forma, 
pode-se concluir que o número 11 será introduzido na posição localizada entre os números: 
A) 4 e 8 
B) 7 e 6 
C) 8 e 9 
D) 10 e 5 
 

08 
Dadas duas proposições lógicas: P1, P2, qual das alternativas NÃO apresenta uma tautologia? 
A) Se P1 e P2, então P2 e P1. 
B) Se P1 ou P2, então P2 e P1. 
C) Se P1 e P2, então P2 ou P1. 
D) Se P1 ou P2, então P2 ou P1. 
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09 
Três grandes amigos: Gabriel, Hugo e Ingrid foram ao shopping passear. Ao chegarem, cada amigo comprou um dos seguintes 
itens: celular, televisão e bicicleta. Após realizarem a compra, os amigos se reuniram na praça de alimentação e foram 
almoçar juntos, sendo que cada um pediu um tipo diferente de comida entre as seguintes opções: massa; carne; e, vege-
tariana. Considerando-se que: 
 Hugo não comprou a televisão. 
 Quem comprou o celular comeu carne. 
 Quem comprou a televisão não comeu comida vegetariana. 
 Gabriel não comeu carne e nem comprou a televisão. 
Qual das alternativas apresenta uma proposição verdadeira? 
A) Gabriel comprou a bicicleta e comeu massa. 
B) Ingrid comeu massa e Hugo comprou o celular. 
C) Hugo comprou a televisão e Ingrid comeu massa. 
D) Gabriel comeu comida vegetariana e Hugo comprou a bicicleta. 
 

10 
Quatro amigos, Antônio, Bernardo, Carlos e Daniel, estavam jogando um jogo de cartas em que apenas um deles poderia, ao 
final de cada rodada, ser o vencedor. Após um determinado número de rodadas, foi declarado que Antônio era o vencedor 
do jogo, pois havia vencido 3/7 das rodadas, Bernardo ficou em segundo lugar vencendo 1/3 das rodadas, enquanto Carlos e 
Daniel completavam a classificação com 1/6 e 1/14 das rodadas vencidas. Sabendo-se que todas as rodadas foram vencidas 
por apenas um dos amigos, qual foi o número mínimo de rodadas jogadas? 
A) 24  
B) 36  
C) 42  
D) 48  
 

11 
Um professor está corrigindo as atividades avaliativas de todos os seus alunos do 1º ano. Sabe-se que ele já corrigiu 
32% das atividades e que faltam 63 para completar a metade desse trabalho. Qual é o número de alunos que o professor 
possui no 1º ano? 
A) 300 
B) 350 
C) 400 
D) 450 
 

12 
Uma academia de musculação lançou o seguinte slogan para sua marca: “O atleta que não sofre no treino não alcança 
bons resultados”. Esse slogan possui equivalência lógica com qual das alternativas a seguir? 
A) Se o atleta sofre no treino, então alcança bons resultados. 
B) Se alcança bons resultados, então o atleta sofre no treino. 
C) Se não alcança bons resultados, então o atleta não sofre no treino. 
D) O atleta sofrer nos treinos é condição suficiente para alcançar bons resultados. 
 
13 
Gabriel deseja comprar um computador novo e, para isso, pediu ajuda a seus pais para pagar o aparelho. O pai de 
Gabriel deu 1/3 do valor do computador e sua mãe pagou 75% do valor que seu pai lhe deu. Considerando que Gabriel 
precisará de mais R$ 1.750,00 para completar o valor, qual é preço do computador? 
A) R$ 4.200,00 
B) R$ 4.500,00 
C) R$ 4.800,00 
D) R$ 5.100,00 
 
14 
Dentre as alternativas relacionadas, qual apresenta uma proposição conjuntiva? 
A) Bruno canta ou Gustavo toca. 
B) x + 5 = z desde que y² + w = 17. 
C) O conjunto é pequeno, mas o grupo é famoso. 
D) Ninguém se importa com a saúde e está tudo bem? 
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15 
Giovana comprou um pacote de ração para o seu cachorro de estimação. Sabe-se que o animal come 125 gramas de 
ração por dia e que, após 45 dias, restava 1/4 do total de ração do pacote. Se o preço do quilograma dessa ração é 
R$ 12,00, quanto custa o pacote de ração? 
A) R$ 80,00 
B) R$ 90,00 
C) R$ 100,00 
D) R$ 120,00 
 

INFORMÁTICA 
 

16 
Considerando o Microsoft Word 2013, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, ao utilizar a tecla de função [F9], a 
ação a ser realizada no aplicativo é: 
A) Repetir a última ação. 
B) Estender uma seleção. 
C) Atualizar campos selecionados. 
D) Ativar os atalhos da faixa de opções.  
 

17 
No Microsoft PowerPoint 2013, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, para duplicar um objeto/texto selecionado, uma 
combinação de teclas de atalho pode ser utilizada; assinale-a. 
A) CTRL + P 
B) CTRL + Z  
C) CTRL + O 
D) CTRL + D 
 

18 
No Microsoft Excel 2013, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, na utilização de funções, alguns erros podem 
surgir como resposta, indicando que algo não saiu como esperado. Um desses erros pode ser: “#NUM!”. Sobre a origem 
desse erro, assinale a alternativa correta. 
A) Ocorre quando se usa um nome de função não existente no programa Excel.  
B) Acontece quando o tipo de valor é incorreto para o argumento da função em uso. 
C) Ocorre quando são fornecidos valores inválidos para a ação de uma função ou fórmula. 
D) Ocorre, geralmente, quando se utiliza um endereço de célula que existia na planilha, mas que foi removido por algum 

motivo. 
 

19 
No Sistema Operacional Linux, dois comandos podem ser empregados para remoção de processos do sistema; assinale-os. 
A) kali e kill. 
B) kill e killall. 
C) killal e kalix. 
D) kalix e killax.   
 

20 
Para se adicionar um novo usuário no Sistema Operacional Linux, o comando “useradd” é utilizado com algumas 
opções, que complementam a criação de um usuário no sistema. Uma dessas opções é “-M”. A sintaxe do comando é: 
“useradd <opções> <nome_do_usuário>”. O significado dessa opção é: 
A) O diretório do usuário não será criado. 
B) O diretório do usuário será criado, caso não exista. 
C) O nome ou número do grupo ao qual o usuário pertence. 
D) Cria um grupo com o mesmo nome do usuário que está sendo criado pelo comando.  
 

21 
No Windows 7, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, o menu de atalho da barra de tarefas contém quatro 
comandos utilizados para manipular janelas abertas. São considerados alguns desses comandos, EXCETO: 
A) Janelas em cascata. 
B) Janelas emparelhadas.  
C) Mostrar janelas lado a lado. 
D) Mostrar janelas empilhadas. 
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22 
Software livre pode ser entendido como aquele software que respeita a liberdade e o senso de comunidade dos 
usuários, onde eles podem ter a liberdade de copiar, executar, distribuir, estudar e até mesmo melhorar o software. 
“Um programa é software livre se os usuários possuem as __________ liberdades essenciais.” Assinale a alternativa 
que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) duas 
B) quatro 
C) seis  
D) oito   

 
23 
O navegador Internet Explorer, em sua versão 11, no Sistema Operacional Windows 10, Configuração Local, Idioma 
Português-Brasil, permite a navegação por abas/guias, ou seja, em uma mesma janela é possível ter várias abas abertas, 
facilitando a navegação pelas páginas da web. Para mudar de abas/guias, pode-se utilizar a seguinte combinação de 
teclas:  
A) CTRL + J    
B) CTRL + P 
C) CTRL + Q 
D) CTRL + T  
 

24 
Considerando o navegador Firefox, Versão 85, no Sistema Operacional Windows 10, Configuração Local, Idioma 
Português-Brasil, para encerrar o programa ou fechar uma janela pode ser utilizada a combinação de teclas “ALT + F4”, 
independente de quantas abas estiverem abertas no navegador. “Para fechar apenas uma aba do navegador, deve-se 
utilizar a combinação de teclas: CTRL + _____.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) W 
B) X 
C) Y 
D) Z  
 

25 
Acerca do Windows 7, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, assinale a alternativa INCORRETA. 
A) É possível bloquear o computador clicando na tela do logotipo Windows + L. 
B) A opção de desligamento atribuída ao botão Energia não aparece no menu Opções de Desligamento. 
C) Quando qualquer tipo de atualização estiver pronto, aparecerá um ícone do Windows Update na área de notificação 

da barra de tarefas. 
D) Quando o processo de atualização estiver concluído, o Windows Update irá armazenar as informações de versão e 

identificação coletadas de seu computador.  

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

26 
Para que se possa falar de um projeto impregnado por uma intencionalidade significadora, impõe-se que todas as partes 
envolvidas na prática educativa de uma escola estejam profundamente integradas na constituição e vivenciação dessa 
intencionalidade [...]; para tanto, impõe-se que toda a comunidade escolar seja efetivamente envolvida na construção e 
explicitação dessa mesma intencionalidade.                                (SEVERINO 1998, p. 89.) 
 

O primeiro passo para a elaboração coletiva do Projeto Político-Pedagógico (PPP) é mobilizar a comunidade escolar. 
Por comunidade escolar, entende-se a participação de: 
A) Professores e especialistas da unidade escolar, somente. 
B) Funcionários e professores da unidade escolar, somente. 
C) Funcionários, professores, especialistas, alunos e pais de alunos da unidade escolar. 
D) Funcionários, professores, especialistas e pais de alunos da unidade escolar, somente. 
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27 
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) foi pauta dos mais importantes debates sobre educação no país. O documento da 
Base foi homologado pelo Ministério da Educação (MEC), em sua terceira versão, no dia 20 de dezembro de 2017, para as 
etapas da educação infantil e ensino fundamental. Em 14 de dezembro de 2018, o documento foi homologado para a etapa 
do ensino médio. Juntas, a Base da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, integram um único documento: a 
BNCC da Educação Básica. Sobre a BNCC, está INCORRETO o que se afirma em: 
A) Determina as competências, as habilidades e as aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver 

durante cada etapa da educação básica. 
B) É um currículo que irá direcionar as equipes pedagógicas na elaboração dos planejamentos locais; deve ser seguido 

tanto por escolas públicas quanto pelas particulares. 
C) Estabelece que as competências, as habilidades e os conteúdos devem ser os mesmos, independentemente de onde 

as crianças, os adolescentes e os jovens moram ou estudam. 
D) Garante aos estudantes o direito de aprender um conjunto fundamental de conhecimentos e habilidades comuns – de 

Norte a Sul, nas escolas públicas e privadas, urbanas e rurais de todo o país. 
 

28 
Segundo Libâneo (1997), a aula é a forma pela qual é organizado o processo de ensino e aprendizagem, onde o professor 
transmite aos seus alunos conhecimentos adquiridos no seu processo de formação, experiências de vida, conteúdos 
específicos para a superação de dificuldades e meios para a construção de seu próprio conhecimento; nesse sentido, 
sendo protagonista de sua formação humana e escolar. Considerando o exposto e a organização da aula, NÃO se trata 
de um componente didático: 
A) Objetivo. 
B) Avaliação.    
C) Conteúdo. 
D) Diagnóstico. 
 
29 
Tardif e Raymond (2000) entendem que três elementos estão relacionados a uma característica temporal dos saberes docentes: 
“(...) essa tripla caracterização: existenciais, sociais e pragmáticos demonstra a dimensão temporal dos saberes do professor, 
saberes esses que não somente parecem ser adquiridos no e com o tempo, mas são eles mesmos temporais, pois são abertos, 
porosos, permeáveis, e incorporam, ao longo do processo de socialização e de carreira, experiências novas, conhecimentos 
adquiridos em pleno processo, um saber-fazer remodelado em função das mudanças de práticas, de situações de trabalho”. 
Considerando tais informações, analise as afirmativas a seguir. 
I. “_____________, porque os saberes profissionais são plurais, oriundos de fontes e tempos diversos.” 
II. “_____________, porque o pensamento do professor envolve a sua própria vida e suas experiências.” 
III. “_____________, porque os saberes que servem de base ao ensino estão intimamente ligados tanto ao trabalho 
quanto à pessoa do trabalhador.” 
Assinale a alternativa que completa corretamente as afirmativas anteriores. 
A) I. Existenciais II. Sociais III. Pragmáticos  
B) I. Sociais II. Pragmáticos III. Existenciais 
C) I. Pragmáticos II. Existenciais III. Sociais 
D) I. Sociais II. Existenciais III. Pragmáticos 
 
30 
O conceito de formação docente é polissêmico. Ele carrega em si determinadas concepções de educação, ensino e práticas de 
formação. Nóvoa (1995) relaciona formação de educadores às processualidades em três dimensões: desenvolvimento pessoal, 
desenvolvimento profissional e desenvolvimento organizacional. Sobre a dimensão que diz respeito ao desenvolvimento 
organizacional, está correto o exposto em: 
A) Apresenta como referência as dimensões coletivas, que contribuem para a emancipação profissional e consolidação de uma 

profissão que é autônoma na produção dos seus saberes e dos seus valores. 
B) A formação profissional deve propiciar uma perspectiva crítico-reflexiva que possibilite ao educador apropriar-se de 

seus processos de formação e dar-lhes um sentido no quadro de suas histórias de vida. 
C) As práticas de formação devem considerar os saberes experienciais dos educadores, trabalhando de um ponto de vista 

teórico-conceitual, com o objetivo de propiciar a apropriação dos saberes que são chamados a mobilizar no exercício 
da sua profissão. 

D) Considera-se que os educadores devem se assumir como produtores de sua profissão e a escola como um ambiente 
educativo, no qual trabalhar e formar não sejam atividades distintas, pois também se faz necessário mudar os contextos 
em que eles intervêm. 
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31 
As tendências pedagógicas são originadas no seio dos movimentos sociais e contextos históricos particulares que influenciaram 
as práticas pedagógicas e buscaram atender às expectativas da sociedade, seja das classes dominantes ou dos trabalhadores. 
“Considere a tendência que prioriza, na sua concepção pedagógica, o domínio dos conteúdos científicos, a prática de métodos 
de estudo como modo de formar a consciência crítica. O conhecimento é construído pela experiência pessoal e subjetiva do 
aluno; sua metodologia defende que o ponto de partida no processo formativo do aluno seja o contexto cultural e social.” É 
correto afirmar que se trata da Tendência Pedagógica: 
A) Libertária.  
B) Renovada. 
C) Libertadora. 
D) Crítico-Social dos Conteúdos.  
 
32 
Para Libâneo, currículo é a concretização, a viabilização das intenções e orientações expressas no projeto pedagógico. 
De forma geral, o currículo compreende-se como um modo de seleção da cultura produzida pela sociedade para a 
formação dos alunos. É tudo o que se espera que seja aprendido e ensinado. Para o autor, deve ser entendido como o 
elo entre a teoria educacional e a prática pedagógica pertencente a um determinado espaço e tempo histórico. Cada 
currículo possui especificidades diferentes dependendo da época em que ele está inserido. Existem três teorias sobre 
currículo: tradicionais; críticas; e, pós-críticas. Considerando tais teorias, analise as afirmativas a seguir. 
I. “Teorias _________________ buscam uma transformação radical através de questionamentos e desconfiança.”  
II. “Teorias _________________ envolvem relações de gênero, multiculturalismo, cultura, sexualidade, dentre outros 

assuntos.”  
III. “Teorias _________________ preocupam-se com o repasse de conteúdos e busca de resultados com eficácia. São 

teorias de adaptação e de aceitação.” 
Assinale a alternativa que completa corretamente as afirmativas anteriores. 
A) I. críticas II. tradicionais III. pós-críticas 
B) I. críticas II. pós-críticas III. tradicionais 
C) I. tradicionais II. pós-críticas III. críticas 
D) I. pós-críticas II. críticas III. tradicionais 
 
33 
Atualmente, defende-se a necessidade de ajudar os professores a adquirir atitudes, saberes e capacidades essenciais para o 
desenvolvimento de um trabalho eficiente junto de uma população estudantil variada. A grande questão é preparar os 
profissionais para a diversidade cultural que passa pela prática reflexiva e não individualizada ao se ter como pressuposto que 
toda prática é portadora de teoria. 

(ZEICHNER, 1993.) 
 

O ato de ensinar implica uma importante comunicação intercultural porque o fato de a escola não conseguir proporcionar a 
todas as crianças um ensino de qualidade, independentemente da raça ou do background etnocultural; constitui uma crise 
grave no ensino e entra claramente em conflito com os objetivos educacionais de uma sociedade democrática. Segundo o 
autor, apesar dessa necessidade, os programas de formação têm fraca intervenção na formação para a diversidade. De acordo 
com o exposto, bons professores, no intuito de ensinar alunos oriundos de minorias étnicas e linguísticas, devem, EXCETO: 
A) Considerar os diferentes graus de desempenho dos alunos. 
B) Criar uma ponte entre a cultura da casa do aluno e a escola, para facilitar a sua inserção. 
C) Selecionar conteúdos, definir metodologias e avaliação, organizar tempo e espaço escolares, livre de definições ético-

-políticas. 
D) Buscar aprimoramento dos saberes gerais sobre o desenvolvimento da criança e do adolescente, sobre as circunstân-

cias socioeconômicas, socioculturais, dentre outras. 
 
34 
Ao longo da história da educação, várias abordagens de ensino foram disseminadas. Cada abordagem sofreu influências de 
diferentes teóricos, realizando, assim, os seus posicionamentos didáticos. De acordo com Mizukami (1986), na abordagem 
cognitivista, o indivíduo é considerado como sistema aberto, em reestruturação sucessiva, em busca de um estágio final nunca 
alcançado por completo. Assim, não se tem um modelo de sociedade ideal como produto final da evolução humana. Consi-
derando tais informações, é possível inferir que o teórico que influenciou a teoria cognitivista foi:  
A) Freire. 
B) Roger. 
C) Piaget. 
D) Skinner. 
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35 
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996), a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
organizarão, em regime de colaboração, os seus respectivos sistemas de ensino. Acerca dessa organização, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. A União autoriza, reconhece, credencia, supervisiona e avalia, respectivamente, os cursos das instituições de educação 

superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. 
II. O Estado assegura o ensino fundamental e oferece, com prioridade, o ensino médio, respeitando a demanda de alunos 

dos cursos de exames supletivos, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular.  
III. Os municípios oferecem a educação infantil em creches e pré-escolas e, com prioridade, a primeira etapa do ensino 

fundamental. 
IV. Os municípios oferecem creches e pré-escolas e, com prioridade, as creches da educação infantil. 
V. Os municípios oferecem a educação infantil em creches e pré-escolas e, com prioridade, o ensino fundamental. 
Estão corretas as apenas afirmativas  
A) I, II e V. 
B) I, III e IV 
C) II, III e IV. 
D) II, III, IV e V. 
 
Texto para responder às questões de 36 a 45. 
 

O ensino de Língua Portuguesa amparado pela tecnologia em tempos de pandemia 
 

Diante do atual cenário de pandemia ocasionado pelo coronavírus (COVID-19), no qual a escola vive à mercê desse 
vírus ameaçador da saúde pública, repensar sua prática e buscar novas estratégias são ações extremamente necessárias 
para que a instituição exerça o seu real significado – conceber a possibilidade de o aluno aprender, entender seu papel e 
transformar o mundo à sua volta (FREIRE, 2008). Dessa forma, para efetivação dessa função é necessário que o professor se 
reconfigure para atender às mudanças que esta pandemia tem causado em todo o mundo. 

No início do ano letivo de 2020, todas as escolas passaram por seus planejamentos, como habitualmente acontece 
todo início de ano, tendo que elaborar seus planos anuais, no entanto esses planos tiveram de ser “engavetados” em 
função da pandemia do novo coronavírus, tendo as escolas de todo Brasil sido fechadas para preservar a saúde de 
estudantes e funcionários.  

A Organização Mundial de Saúde classificou a doença como pandemia devido às proporções de disseminação 
alcançadas e, no momento, não há vacinas ou tratamentos específicos para COVID-19. Esta pandemia representa um 
desafio na saúde pública que requer um esforço urgente e colaborativo em todos os setores sociais para reduzir o risco à 
contaminação e a perda de vidas da população. Como medidas de prevenção foi estabelecido o distanciamento social e, 
consequentemente, as atividades escolares foram suspensas (WHO, 2020). 

Essa medida causou um grande impacto, pois a maior parte dos docentes não estavam preparados e nem capacitados 
para tamanha transformação. Com a incerteza em relação ao retorno para as salas de aula, secretários municipais de 
educação de todo o país discutiram alternativas para conseguir cumprir o calendário escolar previsto para 2020. Nesse 
sentido, como propostas alternativas a esta condição foi incentivado o monitoramento virtual por professores com a 
tutela da família para dar continuidade ao conteúdo dos planos de estudo através do Ensino Remoto Emergencial (FIOCRUZ, 

2020). 
No que compete às disciplinas, muitas preocupações surgem em como ministrar determinados conteúdos, qual ou 

quais ferramentas tecnológicas e metodológicas seriam utilizadas, como seria o alcance aos alunos, a preocupação com 
a linguagem, logo são muitas as preocupações e inquietações que fizeram e fazem parte desse processo. E, em se tratando 
da disciplina de Língua Portuguesa, das aulas e conteúdos da língua materna, vêm à tona lembranças das regras que 
compõem a gramática e fazem parte da fonologia, morfologia, sintaxe; enfim, de um conjunto de regras que assustam 
muitos dos nossos alunos e falantes de nossa língua que afirmam: “Nunca aprendi português”; quando na verdade 
queriam dizer que nunca aprenderam as regras que constituem a gramática normativa. O que já era difícil no ensino 
presencial, no ensino remoto fica um pouco mais complicado, em virtude da pouca participação e interação dos alunos 
presentes nas aulas on-line. 

Com o ensino remoto, é imprescindível a alteração na forma anfêmera de ensino, uma vez que o cenário foi modificado 
e tanto professores quanto alunos saíram de suas “zonas de conforto” e adentraram os espaços digitais. O mundo virtual 
abriu as portas a esses novos sujeitos que até então pensavam que sabiam manusear alguma máquina e/ou pouquíssimos 
aplicativos disponíveis na palma de sua mão. Para que o processo de ensino-aprendizagem ocorresse, foi necessário que os 
professores inovassem suas práticas em um curto espaço de tempo. Com isso, cursos foram realizados, oficinas foram 
executadas, suas casas foram transformadas em salas de aulas e tudo isso, concomitantemente, de modo que o processo não 
parasse.  
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Assim, estes novos recursos digitais têm estimulado propostas de ensino menos centradas no professor e mais 
voltadas para a interação e o diálogo (BRAGA, 2009) e, portanto, discutir uma proposta de ensino de língua materna ligada 
às tecnologias digitais é, sem dúvida, algo interessante e instigador, entretanto, o que fazemos hoje, está longe de ser o 
ideal, mas é o possível diante da falta de um retorno presencial verdadeiramente seguro. 

(LEITE, Kadygyda Lamara De França et al. O ensino remoto e a disciplina de língua portuguesa: como dar continuidade ao processo de ensino 
aprendizagem. Anais VII CONEDU – Edição Online. Campina Grande: Realize Editora, 2020. Disponível em: https://editorarealize.com.br/artigo/ 

visualizar/69014. Adaptado.) 

 

36 
De acordo com as informações e ideias trazidas ao texto, pode-se afirmar que seu principal objetivo é:  
A) Narrar os fatos que constituem o cenário mundial de crise do mundo contemporâneo.  
B) Discutir os desafios enfrentados pela educação durante o ensino remoto, com destaque para a Língua Portuguesa. 
C) Convencer o leitor acerca do momento que a sociedade vive em relação à pandemia do novo coronavírus nas mais 

diversas áreas.  
D) Demonstrar, a partir de fatos que retratam a realidade observável, as dificuldades que surgem cotidianamente na 

prática do ensino da Língua Portuguesa em sala de aula. 
 

37 
O título do texto apresenta uma informação que permite que seja considerada correta a seguinte afirmação: 
A) A partir da pandemia, a tecnologia passou a ser o centro do ensino de Língua Portuguesa. 
B) Em tempos de pandemia, a importância do ensino de Língua Portuguesa foi intensificada notadamente.  
C) A tecnologia em tempos de pandemia tornou-se a única ferramenta disponível no ensino da Língua Portuguesa.  
D) Apesar de não haver forma verbal indicando ação com determinação de tempo e modo verbais, é possível reconhecer 

o termo “tecnologia” como agente de um processo apresentado. 
 

38 
Assinale, a seguir, a alternativa que apresenta um segmento com o mesmo tipo de linguagem, predominantemente 
denotativa, utilizado no texto: 
A) “Ninguém deseja que você engula esses desaforos.”  
B) “em véus de opala a madrugada aponte nos céus azuis.” 
C) “uma coisa é uma língua ágrafa, uma língua sem escrita.” 
D) “Eu trago o peito tão marcado / De lembranças do passado.” 
 

39 
De acordo com o texto, pode-se afirmar, de forma coerente, que: 
I. Pode-se reconhecer que mudanças necessárias podem ocorrer sem que haja um planejamento prévio com objetivos 

traçados.  
II. Muito embora a OMS (Organização Mundial de Saúde) tenha classificado como pandemia a COVID-19, há um grande 

desafio a ser enfrentado pela saúde pública.  
III. Diante de uma situação emergencial que envolve grande parte da sociedade é possível reconhecer a necessidade e o 

envolvimento de autoridades constituídas para traçar novas possibilidades.  
Completa(m) corretamente o enunciado 
A) I, II e III. 
B) II, apenas. 
C) I e II, apenas. 
D) I e III, apenas.  
  

40 
Suponha que você estivesse realizando a revisão gramatical do texto apresentado e que em “devido às proporções de 
disseminação alcançadas” e “o risco à contaminação” o acento grave não tivesse sido colocado, ficando os trechos 
assim: “devido as proporções de disseminação alcançadas” e “o risco a contaminação”. Para registrar tal incorreção, 
você indicaria o fato como um erro de: 
A) Acentuação, já que o emprego do acento grave neste caso é obrigatório.  
B) Ortografia, pois a acentuação faz parte do estudo da ortografia das palavras.  
C) Regência, já que o acento indica a fusão da preposição exigida com a vogal feminina.  
D) Concordância, pois sem o acento não há concordância entre o termo regente e o termo regido. 
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41 
O primeiro período do texto apresenta em seu fechamento: 
A) A conclusão de uma ideia. 
B) Um propósito a ser realizado. 
C) A finalização de uma sequência de fatos.  
D) Um segmento cuja informalidade da língua é sua principal característica.  
 

42 
A fim de validar a afirmativa conclusiva de que várias preocupações surgiram em decorrência da referida pandemia 
para o sistema de ensino, o discurso textual apresenta: 
A) Propostas de solução que têm como objetivo superar todo e qualquer obstáculo que possa existir.  
B) Um confronto de ideias que polariza diferentes opiniões a respeito de como agir diante dessa realidade.  
C) Elementos que podem contribuir para o ensino à distância, tão necessário diante do cenário que se apresenta.  
D) Uma série de questionamentos referentes a recursos específicos que são parte do processo de ensino-aprendizagem. 
 

43 
A expressão destacada no trecho “no entanto esses planos tiveram de ser ‘engavetados’ em função da pandemia do 
novo coronavírus” expressa o mesmo sentido produzido por todos os vocábulos do grupo indicado em: 
A) Pois; portanto; e; porque. 
B) Ora; mas; ou seja; mas também. 
C) Porém; contudo; entretanto; todavia. 
D) Mas ainda; não apenas; porém; quando. 
 

44 
No terceiro parágrafo do texto, é empregado como recurso discursivo que fortalece a credibilidade textual:  
A) Argumento de autoridade.  
B) Comparação entre ideias divergentes. 
C) Vocabulário predominantemente científico. 
D) Linguagem metafórica para apresentar um ponto de vista.   
 

45 
“Essa medida causou um grande impacto, pois a maior parte dos docentes não estavam preparados e nem capacitados 
para tamanha transformação.” (4º§) Acerca da concordância destacada está correto o seguinte comentário: 
A) A concordância feita no caso em análise foi a estilística, de modo a destacar a expressão “docentes”. 
B) Pode-se observar maior rigor gramatical na escolha da concordância empregada no trecho em análise.  
C) A concordância feita é a única possível de acordo com a concordância gramatical pela proximidade do verbo com o 

nome no plural. 
D) Caso a expressão “dos docentes” fosse omitida, a forma verbal “estavam” permaneceria invariável já que a expressão 

“a maior parte” designa um conjunto de elementos e não apenas um elemento.  
 

46 
Sabendo-se que a historiografia literária compreende o estudo e a descrição das diferentes escolas e movimentos 
literários, pode-se afirmar que o estudo de obras literárias deve considerar, além de aspectos textuais, suas condições 
de produção, que indicam principalmente: 
A) Momento histórico, cultural e social. 
B) Nível de influência em diferentes segmentos sociais. 
C) Exigência da presença de movimentos revolucionários extremos.  
D) Perspectivas de futuro, quantitativo definido de escritores e obras relevantes. 
 

47 
“Concluímos que _____________________ é a relação que se estabelece entre dois textos, quando um deles faz 
referência a elementos existentes no outro. Esses elementos podem dizer respeito ao conteúdo, à forma, ou mesmo à 
forma e ao conteúdo.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) intertextualidade 
B) estética da linguagem 
C) variação da linguagem 
D) interpretação de textos 
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48 
Por outro lado, não tive intenção de fazer de Macunaíma um símbolo brasileiro. Mas, se ele não é o Brasileiro, ninguém 
poderá negar que ele é um brasileiro, e bem brasileiro por sinal. 

(Carta a Augusto Meyer. 16 de julho 1928. Mário de Andrade escreve cartas a Alceu, Meyer e outros. p. 58. Fragmento.) 
 

O fragmento anterior faz referência a uma das mais importantes obras da nossa literatura, o romance “Macunaíma”; 
sobre a obra, pode-se afirmar que: 
A) Apresenta-se como texto responsável pela redefinição do “herói” nacional. 
B) Segue os padrões do símbolo nacional introduzido no Romantismo por Gonçalves Dias. 
C) Em Macunaíma, Mário de Andrade apresenta a firmeza e a constância necessárias ao personagem central. 
D) É a principal obra do Realismo brasileiro, demonstrando a realidade da sociedade brasileira em seu contexto histórico. 
 

49 
De acordo com as competências e habilidades propostas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais para a disciplina de 
Língua Portuguesa, pode-se afirmar que, de acordo com seu conteúdo, o texto a seguir poderia ser utilizado em ativi-
dade que tenha como objetivo trabalhar a seguinte habilidade, principalmente: 
 

Ode ao burguês (Fragmento) 
 

Eu insulto o burguês! O burguês-níquel, 
O burguês-burguês! 
A digestão bem feita de São Paulo! 
O homem-curva! O homem-nádegas! 
O homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, 
É sempre um cauteloso pouco a pouco! 
(...) 
Ódio fundamento, sem perdão! 
Fora! Fu! Fora o bom burguês!... 

(In: ANDRADE, Mário de. Poesias completas. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1987. pp. 88-89.) 
 

A) Diferenciar a descrição objetiva da subjetiva.  
B) Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. 
C) Identificar e diferenciar personagens protagonistas e antagonistas. 
D) Relacionar as características físicas dos personagens à sua composição como um todo. 
 

50 
Considerando a ética na atuação profissional do professor, analise as afirmativas a seguir. 
I. A repreensão de atitudes que caracterizem preconceito de qualquer natureza faz parte da atuação do professor. 
II. Ao exercer a profissão, o professor deve prezar por atitudes justas; para isso, é necessário impor-se pela força em 

momentos específicos.  
III. Não há necessidade de chamar a atenção do aluno diante dos colegas; de modo algum, tal atitude somente será 

aprovada feita em particular com o aluno envolvido.  
Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I, apenas. 
C) I e II, apenas.  
D) II e III, apenas. 
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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. 




