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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES NESTA PÁGINA
* Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) este Caderno de Questões com o enunciado das questões da prova objetiva.
b) a Folha de Respostas, na parte frontal do Caderno de Questões, destinada às respostas das questões da prova objetiva.
* É responsabilidade do candidato certificar-se de que recebeu a prova correspondente ao cargo para o qual concorre
(verifique o cabeçalho do Caderno de Questões). Notifique o fiscal qualquer irregularidade.
FOLHEAR O CADERNO DE QUESTÕES ANTES DO INÍCIO DA PROVA IMPLICA NA ELIMINAÇÃO DO
CANDIDATO.
SOMENTE APÓS AUTORIZADO O INÍCIO DA PROVA, VERIFIQUE SE ESTE CADERNO DE QUESTÕES ESTÁ COMPLETO E EM
ORDEM. NOTIFIQUE O FISCAL QUALQUER IRREGULARIDADE IMEDIATAMENTE.
* Verifique se as informações contidas na Folha de Respostas estão corretas. Caso contrário, notifique o fiscal.
* Após a conferência, o candidato deverá assinar seu nome, com caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul, no espaço
próprio da Folha de Respostas.
* Será de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na Folha de
Respostas (dupla marcação, marcação rasurada, marcação emendada, falta de marcação e campo de marcação não
preenchido integralmente).
* Tenha muito cuidado com a Folha de Respostas para não DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. A Folha de Respostas somente
poderá ser substituída caso esteja danificada em suas margens superior ou inferior - BARRA DE RECONHECIMENTO PARA
LEITURA ÓTICA.
* Ao candidato somente será permitido levar o Caderno de Questões 1 (uma) hora após o horário do início da prova.
* Será ELIMINADO do Concurso o candidato que:
a) for surpreendido durante o período de realização de sua prova portando (carregando consigo, levando ou conduzindo)
armas ou aparelhos eletrônicos (bip, smartphone, telefone celular, qualquer tipo de relógio com mostrador digital, media
player, agenda eletrônica, tablet, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, qualquer equipamento que capture
imagem, controle de alarme de carro, etc.), quer seja na sala de prova ou nas dependências do seu local de prova. Item
13.16, alínea "c" do edital.
b) ausentar-se da sala de prova, durante o período de realização de sua prova, portando o caderno de questões da Prova
Escrita Objetiva ou o Cartão de Respostas ou qualquer equipamento eletrônico. Item 13.16, alínea "i" do edital.
c) fizer anotação de informações relativas às suas respostas da Prova Escrita Objetiva em qualquer meio. Item 13.16, alínea
"f" do edital.
* Quando terminar, entregue obrigatoriamente ao fiscal a Folha de Respostas. NÃO DEIXE DE ASSINAR A LISTA DE
PRESENÇA.
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Português
Texto
Texto para as três questões a seguir
XXIX
- Escuta, compadre
O que se vê não é navio. É a Cobra Grande
- Mas o casco de prata? As velas embojadas de vento?
Aquilo é a Cobra Grande.
Quando começa a lua cheia ela aparece.
Vem buscar moça que ainda não conheceu homem.
A visagem vai se sumindo,
Pras bandas de Macapá.
Neste silêncio de águas assustadas,
Parece que ainda ouço um soluço quebrando-se na noite.
- Coitadinha da moça.
Como será o nome dela?
Se eu pudesse ia assistir o casamento.
- Casamento de Cobra Grande chama desgraça, compadre.
Só se a gente arranjar mandinga de defunto.
Ué! Então vamos.
Lobisomem está de festa no cemitério.
Fonte: BOPP, Raul. Cobra Norato. Rio de Janeiro: José Olympio Editora. 1994.

Questão: 1
"Vem buscar, moça QUE AINDA NÃO CONHECEU HOMEM"
Assinale a opção em que há uma oração com valor semântico semelhante ao da oração destacada no trecho
acima:
A) Ele caiu junto a um lago lamacento, onde os patos nadavam.
INCORRETA
B) O jovem, que sempre foi gentilíssimo, acolheu-o afavelmente.

INCORRETA

C) Sua amiga, de quem tenho boas referências, chegou.

INCORRETA

D) Colhi laranjas as quais estavam maduras.

CORRETA

E) Visitei uma velha tia, cujo filho ganhara um prêmio na loteria.

INCORRETA
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Questão: 2
"As velas EMBOJADAS de vento?"
No fragmento destacado, há um vocábulo ainda não dicionarizado.
Assinale a opção que contém um vocábulo com o mesmo sentido do utilizado no fragmento destacado:
A) Quanto mais o bebê crescia, mais se abaulava o ventre materno.
INCORRETA
B) Já não há bojo para mentiras.

INCORRETA

C) A jarra abaulada abrigava belas flores.

INCORRETA

D) O bojo do navio foi ocupado por carga.

INCORRETA

E) A jovem estufou o peito orgulhosa.

CORRETA

Questão: 3
"Se eu pudesse ia assistir o casamento"
A regência verbal no trecho destacado contraria a norma culta.
Assinale a opção em que tal desvio não ocorre:
A) Paguei-o a dívida.

INCORRETA

B) O médico assistiu o doente.

CORRETA

C) Esta é a pessoa que acredito.

INCORRETA

D) Esta é a pessoa que acredito.

INCORRETA

E) Assistimos o jogo no estádio.

INCORRETA
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Texto
Texto para as três questões a seguir
AMAZÔNIA: À ESPERA DE BELO SUN
Ciro Barros e Iuri Barcelos
Indígenas Juruna veem o peixe rarear em seu território, enquanto o maior projeto de ouro a céu aberto do Brasil
se aproxima; documento dos Juruna exige o direito à consulta prévia, previsto em tratado internacional em vigor
no país desde 2003.
Na área de influência direta da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, na Volta Grande do Xingu, os índios Juruna
juntam os cacos. "Nós não sabemos se no futuro a gente vai ter condições de continuar vivendo aqui", conta o
professor Natanael Juruna, morador da aldeia Müratu, uma das três da Terra Indígena (TI) Paquiçamba. Na
jusante da barragem, eles veem sua principal fonte de renda e subsistência, o peixe, rarear. Um monitoramento
independente feito pelos indígenas em parceria com a Universidade Federal do Pará (UFPA) e o Instituto
Socioambiental (ISA) revela que a produção pesqueira caiu praticamente pela metade entre os meses de janeiro
de 2015 e 2016, período no qual houve o barramento do rio. Os dados da própria Norte Energia apontam para a
questão da mortandade de peixes: segundo o 11º Relatório de Monitoramento Socioambiental Independente, entre
novembro de 2015 e junho de 2016, mais de 19 toneladas de peixes morreram - o dobro do que os Juruna
pescaram em três anos.
Diante da escassez de peixe, os Juruna exigem o cumprimento de uma das várias condicionantes ainda não
atendidas: a destinação de uma área acima do muro da barragem que lhes dê acesso ao reservatório da usina,
onde há mais condições de pesca. "O peixe é de onde a gente tirava a nossa geração de renda. Principalmente o
peixe ornamental, que hoje acabou", explica o cacique da aldeia, Giliarde Juruna. "Estamos batalhando para ver se
a gente consegue essa terra que dê acesso ao lago. Hoje nós somos uma das terras mais impactadas do Brasil
inteiro. A maior barragem do Brasil tá aqui do nosso lado e a maior mineradora a céu aberto também vai ser aqui
do nosso lado. Como a gente vai sobreviver nessa região?", indaga.
O cacique se refere à chegada de Volta Grande, o maior projeto de extração de ouro a céu aberto do país, que
pretende se instalar a cerca de 10 quilômetros de Belo Monte e, consequentemente, à beira do quintal dos Juruna.
Desde abril, a licença de instalação, obtida em fevereiro, está suspensa, mas a mineradora canadense Belo Sun,
está longe de desistir do projeto, como constatou a reportagem da Pública.
Fonte: Carta Capital, 12 de novembro de 2017. Disponível em: <http://envolverde.cartacapital.com.br/amazoniaespera-de-belo-sun/> Acesso em: 23 maio 2018.

Questão: 4
Assinale o vocábulo que não se formou pelo mesmo processo que a palavra "barramento":
A) Parlamento

CORRETA

B) Armamento

INCORRETA

C) Fardamento

INCORRETA

D) Acolhimento

INCORRETA

E) Ferimento

INCORRETA
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Questão: 5
"Os dados da própria Norte Energia apontam para a questão da mortandade de peixes: segundo o 11º Relatório de
Monitoramento Socioambiental Independente, entre novembro de 2015 e junho de 2016, mais de 19 toneladas de
peixes morreram - o dobro do que os Juruna pescaram em três anos".
Os dois pontos foram usados no trecho destacado para anunciar:
A) uma explicação ou esclarecimento

INCORRETA

B) um aposto discriminativo

CORRETA

C) uma enumeração explicativa

INCORRETA

D) uma citação

INCORRETA

E) uma fala ou uma ação

INCORRETA

Questão: 6
A grande questão denunciada pelo texto é:
A) A falta de planejamento para a sobrevivência de tribos nativas da região de Belo Monte.

CORRETA

B) A mortandade de peixes ocasionada pelo barramento do rio.

INCORRETA

C) A construção de uma mineradora canadense nas terras dos índios Juruna.

INCORRETA

D) A dificuldade de encontrar o sustento junto à barragem de Belo Monte.

INCORRETA

E) A necessidade de um documento exigindo o direito à consulta prévia antes de se instalar
qualquer mineradora ou hidrelétrica na região.

INCORRETA

Texto
Texto para as questões a seguir

Questão: 7
"Antes era necessário convocar toda a tribo para fazer as preparações do evento".
Assinale a opção em que a reescritura mantém o sentido original do período destacado:
A) Antes era necessária a preparação para o evento, convocando toda a tribo.

INCORRETA

B) Antes a convocação da tribo era necessária para fazer a preparação para o evento.

CORRETA

C) Antes, a preparação para o evento era necessária; sempre convocando toda a tribo.

INCORRETA

D) Antes, ao convocar toda a tribo, era necessário fazer as preparações para o evento.

INCORRETA

E) Antes, fazer as preparações do evento era necessário, convocando toda a tribo.

INCORRETA
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Questão: 8
Para evitar repetições desnecessárias, há o recurso do uso de palavras com funções anafóricas. Na tira, há, pelo
menos, dois elementos coesivos com essa função.
Assinale a opção em que eles aparecem:
A) Casa e cliente

INCORRETA

B) Indígenas e acessíveis

INCORRETA

C) Ritual e inicialização

INCORRETA

D) Evento e coisa

CORRETA

E) Ajuda e rituais

INCORRETA

Questão: 9
O efeito de humor foi um recurso utilizado pelo autor da tira para denunciar:
A) A falta de respeito com as tradições indígenas

INCORRETA

B) A desvalorização de importantes aspectos culturais em uma sociedade dominada pela tecnologia

INCORRETA

C) A pouca importância que os índios dispensam às suas tradições

INCORRETA

D) O risco de a população indígena perder seu espaço real e somente existir no espaço virtual

CORRETA

E) A espetacularização da cultura indígena

INCORRETA

Questão: 10
Assinale a opção cujos vocábulos estão grafados obedecendo às novas regras ortográficas do novo acordo
ortográfico:
A) Irresistível, afrodisíaco, infalível
INCORRETA
B) Voo, feiura, assembleia

CORRETA

C) Só, cipó, história

INCORRETA

D) Mistério, persistência, delírio

INCORRETA

E) Paraíso, miúdo, flexível

INCORRETA

Conhecimentos Pedagógicos
Questão: 11
Os currículos da educação básica devem conter uma parte diversificada de acordo com as características regionais
e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Assinale a alternativa correta:
A) O ensino da língua inglesa será obrigatória em todo o ensino básico
INCORRETA
B) O ensino do estatuto da criança e do adolescente deve constar nos temas transversais, devendo
inclusive ser distribuído material didático adequado
C) O ensino da educação física é obrigatória na educação básica, não permitindo exceções de
qualquer natureza
D) O ensino da Arte é exigido apenas no ensino fundamental, sendo facultativo no ensino médio

CORRETA

E) A exibição de filmes estrangeiros será obrigatória e por no mínimo duas horas semanais

INCORRETA

INCORRETA
INCORRETA
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Questão: 12
"A melhor educação é a dada pelos homens mais pobres. Os verdadeiros princípios e valores brotam dos corações
mais humildes. A genuína felicidade habita na casa mais pequena."
Dina Coelho
São princípios da educação previstos na LDBEN:
I. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;
III. Respeito à liberdade e desrespeito à tolerância;
IV. Valorização da experiência extraescolar;
São afirmativas corretas:
A) II, IV

INCORRETA

B) II, III, IV

INCORRETA

C) I, II

INCORRETA

D) I, II, IV

CORRETA

E) I, III, IV

INCORRETA

Questão: 13
A União deverá apoiar os sistemas de ensino a fim de promover a educação intercultural e desenvolver programas
integrados de ensino e pesquisa. Os objetivos desses programas estão listados abaixo, "À EXCESSÃO DE UM":
A) Fortalecer as práticas sócio-culturais e a língua materna de cada comunidade indígena
INCORRETA
B) Manter programas de formação de pessoal especializado, destinado à educação escolar nas
comunidades indígenas
C) Elaborar e publicar sistematicamente material didático específico e diferenciado

INCORRETA

D) Desenvolver currículos e programas específicos, neles incluindo os conteúdos culturais
correspondentes às respectivas comunidades
E) Estimular eventos multiculturais que promovam a disseminação da cultura árabe

INCORRETA

INCORRETA

CORRETA

Questão: 14
O papel da educação indígena é reafirmar as identidades étnicas, valorizando suas línguas e ciências e garantindo
aos índios e as suas comunidades, o acesso às informações, conhecimentos técnicos e científicos da sociedade
nacional e das demais sociedades sejam elas indígenas ou não.
Emanuelle Oliveira - https://www.infoescola.com
Algumas ações governamentais foram criadas para garantir a difusão da cultura indígena, entre elas:
A) A obrigatoriedade do ensino da cultura indígena especialmente nas disciplinas de artes e
CORRETA
literatura no ensino fundamental e médio
B) A garantia de matrícula em escolas públicas para todos os indígenas e seus descendentes
INCORRETA
C) A manutenção das escolas indígenas, onde não é ensinada a língua portuguesa

INCORRETA

D) O fechamento de escolas indígenas independente de ato normativo e manifestação da
comunidade escolar
E) A inclusão da língua indígena em todas as escolas do ensino básico

INCORRETA
INCORRETA
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Questão: 15
A instituição da Educação de Jovens e Adultos (EJA) tem sido considerada como instância em que o Brasil procura
saldar uma dívida social que tem para com o cidadão que não estudou na idade própria. Destina-se, portanto, aos
que se situam na faixa etária superior à considerada própria, no nível de conclusão do Ensino Fundamental e do
Ensino Médio.
A carência escolar de adultos e jovens que ultrapassaram essa idade tem graus variáveis, desde a total falta de
alfabetização, passando pelo analfabetismo funcional, até a incompleta escolarização nas etapas do Ensino
Fundamental e do Médio. Essa defasagem educacional mantém e reforça a exclusão social, privando largas
parcelas da população ao direito de participar dos bens culturais, de integrar-se na vida produtiva e de exercer sua
cidadania. Esse resgate não pode ser tratado emergencialmente, mas, sim, de forma sistemática e continuada,
uma vez que jovens e adultos continuam alimentando o contingente com defasagem escolar, seja por não
ingressarem na escola, seja por dela se evadirem por múltiplas razões.
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica.
Os cursos de EJA devem pautar-se pela flexibilidade, tanto de currículo quanto de tempo e espaço. Assinale a
alternativa correta:
A) Observando que a realização de atividades e vivências socializadoras, culturais, recreativas e
INCORRETA
esportivas, não são conteúdos geradores de enriquecimento do percurso formativo dos
estudantes, são dispensáveis;
B) Independente se desenvolver algo que agregue às competências para o trabalho, pois o objetivo é INCORRETA
aprender os conteúdos escolares;
C) Mantendo-se a simetria com o ensino regular para crianças e adolescentes, de modo a permitir
INCORRETA
os mesmos percursos e conteúdos para os jovens e adultos;
D) Promovendo a motivação e orientação permanente dos estudantes, muito embora não vise uma INCORRETA
maior participação nas aulas.
E) Deve ser provido suporte e atenção individual às diferentes necessidades dos estudantes no
CORRETA
processo de aprendizagem, mediante atividades diversificadas;
Questão: 16
A função de "facilitador", muito divulgada para os professores, nada mais é do que tornar os alunos
progressivamente mais independentes, motivados pelas descobertas que podem ser feitas no dia a dia e
preparados para uma vida inteira de estudos e aprendizado. Facilitar, aqui, é sinônimo de transmitir a importância
e o prazer que há em aprender.
Qual é o papel do professor no ensino? Disponível em: https://silabe.com.br/blog/papel-do-professor-no-processode-ensino.
Um professor motivador/facilitador é aquele que:
A) Mantém o diálogo aberto com os alunos permitindo a troca de experiências e informações
B) Reflete sobre temas contemporâneos, mantendo as formas clássicas de apresentação dos
conteúdos
C) Apresenta os conteúdos de maneira objetiva e clara, com o fim de cumprir apenas seu prévio
planejamento
D) Encontra formas diferenciadas de apresentar os conteúdos, muito embora não atualize sua
linguagem
E) Permite a participação ativa dos alunos, confundindo os papéis de educador e educando, não se
preocupando com os conteúdos programáticos

CORRETA
INCORRETA
INCORRETA
INCORRETA
INCORRETA
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Questão: 17
"Nossas terras são invadidas, nossas terras são tomadas, os nossos territórios são invadidos… Dizem que o Brasil
foi descoberto; o Brasil não foi descoberto não, Santo Padre. O Brasil foi invadido e tomado dos indígenas do
Brasil. Essa é a verdadeira história que realmente precisa ser contada."

Marçal Tupã'i, líder Guarani-Nhandeva, no discurso feito ao Papa João Paulo II, por ocasião de sua visita ao Brasil,
em 1980.
São caracterizados como direitos de cidadania o direito à igualdade, à liberdade de expressão, direitos políticos, e
direitos a uma vida digna e gratificante. Uma evolução da ideia de cidadania trouxe ainda a noção de direito
ambientais, de gênero e o direito à diversidade.
Quanto ao reconhecimento ao direito à cidadania dos povos indígenas podemos afirmar que:
A) A CF/88 reconheceu o respeito às formas de organização própria dos povos indígenas, além de
CORRETA
suas crenças costumes, usos e tradições bem como os direitos originários dos povos indígenas
sobre suas terras
B) A divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da
INCORRETA
humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de
comunicação, são fatores que estimularam a compreensão da diversidade
C) A inclusão do estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura INCORRETA
negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo
negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil, incentivará o respeito
à diversidade
D) A Lei 9.394/96 garante estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em
INCORRETA
particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer
com esta uma relação de reciprocidade, através do ensino superior
E) O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e INCORRETA
do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores,
ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais, sendo importante para a vida familiar da criança
Questão: 18
A Educação Especial é uma modalidade de ensino transversal a todas etapas e outras modalidades, como parte
integrante da educação regular, devendo ser prevista no projeto político pedagógico da unidade escolar.
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica.
Sobre o Atendimento Educacional Especializado (AEE), são afirmativas corretas, "À EXCESSÃO DE UMA":
A) O objetivo do AEE é identificar as habilidades e necessidades dos alunos para que o currículo
INCORRETA
seja adequado e atenda suas especificidades
B) Os professores da classe regular e do AEE precisam estar em constante contato, para que
INCORRETA
possam ser exploradas e estimuladas as potencialidades dos alunos
C) Os alunos da educação especial deverão ser matriculados ao mesmo tempo em classes regulares INCORRETA
de ensino e no atendimento educacional especializado
D) A atuação no AEE não está condicionada à formação na área de educação especial
CORRETA
E) Os sistemas de ensino devem promover a acessibilidade arquitetônica, nas comunicações e
informações, nos mobiliários e equipamentos e nos transportes

INCORRETA
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Questão: 19
A avaliação é uma tarefa didática necessária e permanente do trabalho docente, que deve acompanhar passo a
passo o processo de ensino e aprendizagem.
LIBÂNEO, José Carlos. Didática. 2ª ed. São
Paulo: Cortez, 1994, p.195.
A avaliação__________________ tem como propósito informar ao professor e aluno sobre os resultados da
aprendizagem, durante as atividades escolares. Onde possibilita a reformulação no mesmo e assegurar o alcance
dos objetivos.
A) Institucional

INCORRETA

B) Formativa

CORRETA

C) Diagnóstica

INCORRETA

D) Mediadora

INCORRETA

E) Somativa

INCORRETA

Questão: 20
O estatuto da criança e do adolescente é o reconhecimento das crianças e dos adolescentes como sujeitos de
direitos protegidos pela lei. A importância do ECA deriva exatamente disso: reafirmar a proteção de pessoas que
vivem em períodos de intenso desenvolvimento psicológico, físico, moral e social.
https://www.childfundbrasil.org.br/blog/eca-estatuto-da-crianca-e-adolescente/
Considere as afirmativas a seguir:
I. O ECA considera criança a pessoa até os doze anos e adolescente aquela entre doze e dezoito anos, e
excepcionalmente entre dezoito e vinte e um anos;
II. A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais
públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência;
III. A criança com necessidade de cuidados odontológicos especiais será atendida pelo Sistema Único de Saúde;
IV. A criança e o adolescente têm o direito de participar ativamente da vida política, desde que com autorização do
responsável legal.
Segundo o ECA são afirmativas corretas:
A) II, III, IV

INCORRETA

B) II, IV

INCORRETA

C) I, II, III

CORRETA

D) I, II

INCORRETA

E) I, III

INCORRETA
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Questão: 21
A inclusão ocorre por meio de atividades no dia a dia escolar.
Assinale a alternativa correta:
A) Uma escola é dita como inclusiva quando possui alunos com deficiência em turmas regulares,
independente da adaptação do seu currículo
B) A inclusão ocorre quando o aluno pertence a uma classe regular, mas tem seu currículo
adaptado e voltado para o desenvolvimento de suas habilidades
C) A inclusão está ligada diretamente às práticas educacionais voltadas para o ensino dos
conteúdos escolares, independente da deficiência do aluno
D) Uma escola inclusiva possui uma estrutura física preparada para receber alunos com deficiência,
independente do seu corpo docente
E) Uma escola inclusiva permite a segregação com o objetivo de manter os iguais juntos e assim
explorar seu potencial

INCORRETA
CORRETA
INCORRETA
INCORRETA
INCORRETA

Questão: 22
"A educação do cidadão não pode estar alheia ao novo contexto socioeconômico-tecnológico, cuja característica
geral não está mais na centralidade da produção fabril ou da mídia de massa, mas na informação digitalizada como
nova infraestrutura básica, como novo modo de produção. O computador e a Internet definem essa nova
ambiência informacional e dão o tom da nova lógica comunicacional, que toma o lugar da distribuição em massa,
própria da fábrica e da mídia clássica, até então símbolos societários."
SILVA, Marco. Internet na escola. Belo Horizonte, 2004.
Sobre a interação tecnológica dentro da sala de aula, assinale a resposta correta:
A) A internet permite que o professor enriqueça a aula e aproxime-se da linguagem utilizada pelos
alunos
B) O uso da internet auxilia aos alunos na aprendizagem, muito embora distancie o aluno do
professor
C) Todos os conteúdos didáticos acessados no ciber espaço podem ser considerados como
confiáveis
D) Os conteúdos apresentados em sala de aula não podem ser enriquecidos com as informações da
internet
E) Utilizar a internet em sala de aula é garantia de distração dos alunos para conteúdos não
apropriados para a sala de aula

CORRETA
INCORRETA
INCORRETA
INCORRETA
INCORRETA
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Questão: 23
"Uma só palavra ou teoria não seria capaz de abarcar todos os processos e experiências históricas que marcaram a
formação do povo brasileiro."
Por Rainer Sousa - Mestre em História
Adaptado de https://brasilescola.uol.com.br/historiag/brasileiro.htm
Analise as afirmativas abaixo sobre o ensino da história e cultura afro brasileira e africana nas escolas:
I. Torna-se obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira nos estabelecimentos de ensino fundamental e
médio;
II. Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados apenas nas áreas de Educação
Artística e de Literatura e História Brasileira;
III. O conteúdo programático incluirá entre outros, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e a
importância do negro na formação da sociedade nacional;
IV. O ensino da cultura afro-brasileira deve contribuir para o resgate da contribuição do povo negro nas áreas
social, econômica e política pertinentes à História do Brasil.
São afirmativas corretas:

A) I, II, III, IV

INCORRETA

B) I, II, III

INCORRETA

C) I, IV

INCORRETA

D) I, III, IV

CORRETA

E) I, II, IV

INCORRETA
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Questão: 24
O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos visa sobretudo difundir a cultura dos direitos humanos no
país. Dentre os objetivos do PNEDH podemos citar os seguintes, "À EXCESSÃO DE UM":

A) Estimular a reflexão, o estudo e a pesquisa voltados para a educação da cultura afro-brasileira

CORRETA

B) Incentivar formas de acesso às ações de educação em direitos humanos a pessoas com
deficiência
C) Encorajar o desenvolvimento de ações de educação em direitos humanos pelo poder público e a
sociedade civil por meio de ações conjuntas
D) Destacar o papel estratégico da educação em direitos humanos para o fortalecimento do Estado
Democrático de Direito
E) Balizar a elaboração, implementação, monitoramento, avaliação e atualização dos Planos de
Educação em Direitos Humanos dos estados e municípios

INCORRETA
INCORRETA
INCORRETA
INCORRETA

Questão: 25
Na oferta de cada etapa pode corresponder a uma ou mais modalidades de ensino. Segundo as Diretrizes
curriculares nacionais, para a educação básica, são modalidades de ensino, "EXCETO":
A) Educação Profissional e Tecnológica
INCORRETA
B) Educação Escolar Indígena

INCORRETA

C) Educação Escolar Quilombola

INCORRETA

D) Educação de Jovens e Adultos

INCORRETA

E) Educação Básica para as populações ribeirinhas

CORRETA
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Conhecimentos Específicos
Questão: 26
A aula de Biologia torna-se mais atrativa quando há realização de prática laboratorial. Suponhamos que a aula
anterior, teórica sobre sistema digestório humano, e que, a presente aula, visava à aplicabilidade do conteúdo de
uma forma significativa. Com isso, um aluno foi solicitado para preparar um experimento que demonstrasse a
digestão que se dá na boca e, para isso, o professor disponibilizou alguns alimentos e materiais de laboratório. O
aluno que aprendeu, em sala de aula, o método controle e os fatores que interferem na atividade enzimática,
atendeu ao professor realizando o experimento em três eventos:
I) Colocou em uma placa de petri um pedaço de batata e logo em seguida, pingou uma gota de solução de iodo.
II) Em uma placa de petri colocou a batata e a própria saliva e, com um intervalo de tempo, pingou uma gota de
solução de iodo.
III) Colocou em uma placa de petri um pedaço de batata, mas desta vez, colocou a própria saliva aquecida em 50º
em banho maria e, após um intervalo de tempo, colocou uma gota de solução de iodo.
Após a realização dos experimentos, o aluno observou que a solução de iodo reagiu tanto no primeiro, quanto no
terceiro evento (a região da batata que recebeu o iodo ficou escura), e deu-se como satisfeito ao observar os
resultados nos 3 eventos. Portanto, o aluno levantou as seguintes afirmativas para o professor:
I- O substrato foi adequado para a enzima ptialina.
II- A temperatura de 50º inativou a enzima.
III- A solução de iodo é indicadora para a presença de amido nos alimentos.
Marque a alternativa que apresenta a (s) afirmativa (s) correta (s):
A) Apenas I e II.

INCORRETA

B) Apenas II.

INCORRETA

C) I, II e III.

CORRETA

D) Apenas III.

INCORRETA

E) Apenas I.

INCORRETA

Questão: 27
O machucado forma uma casquinha, começa a coçar e a pessoa acaba retirando essa proteção ao passar a unha.
Aí fica aquela cicatriz, que pode escurecer e piorar, ainda mais, se a região for exposta ao sol. Negros e orientais
têm mais tendência a ficar com cicatrizes escuras. Há também as marcas provocadas por cortes cirúrgicos ou
cesarianas. Disponível em (http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2011/09/medicos-explicam-como-cicatriz-seforma-e-de-que-forma-ameniza-la.). Acesso em 23/5/2018.
O tecido que participa ativamente do processo de cicatrização de uma lesão superficial é o:
A) Conjuntivo denso modelado.

INCORRETA

B) Epitelial de revestimento.

INCORRETA

C) Conjuntivo denso não modelado.

INCORRETA

D) Epitelial glandular.

INCORRETA

E) Conjuntivo frouxo.

CORRETA
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Texto
O planeta Terra apresenta uma grande extensão geográfica ou unidades ecológicas denominadas por biomas.
Essas unidades são caracterizadas pelo aspecto da vegetação predominante e por suas condições geoclimáticas.
Atualmente, esses biomas são denominados domínios morfoclimáticos brasileiros. O domínio Amazônico cobre
quase metade do território nacional e nele está contida parte da Amazônia. Esse domínio é constituído de vários
biomas, entre eles a Floresta de Terra-firme, Floresta de Igapó. Há uma biodiversidade na Floresta Amazônica, tais
como: cipó-chumbo, bromélias, orquídeas, erva-de-passarinho, bactérias, fungos, samambaias, musgos, vitóriarégia, açaí, cupuaçu, guaraná, castanheira-do-pará, onça-pintada, tamanduá, formiga cortadeira, pirarucu,
macaco-aranha, peixe-boi-da-amazônia etc.
Responda as cinco questões a seguir de acordo com o texto acima:
Questão: 28
A Floresta Amazônica está presente nas 3 formas de ensino (formal, nao formal e informal). Mas, faz-se necessário
estarmos atentos as informações para não comprometermos o aprendizado de uma forma significativa.
Marque a alternativa cuja afirmativa está correta.
A) As florestas de Igapó são encontradas em áreas inundáveis, mas não durante todo o ano e
INCORRETA
apresentam muitos arbustos e cipós, epífitas, além de plantas aquáticas, como a vitória-régia.
B) A maior parte da floresta amazônica é composta pela floresta de terra-firme e apresenta grande CORRETA
complexidade estrutural e diversidade biológica, maior que a encontrada nos outros biomas.
C) Trata-se de um bioma com ecossistema auto-sustentável, pois possui solo rico em nutrientes,
INCORRETA
que justifica a exuberância da vegetação dotadas de folhas latifoliadas.
D) Alta produtividade primária líquida, pois há um grande consumo de oxigênio produzido.
INCORRETA
E) É o "pulmão do mundo", pois libera grande quantidade de oxigênio para o planeta Terra, em seu INCORRETA
processo de fotossíntese.
Questão: 29
Com a existência da biodiversidade, faz-se necessária uma classificação dos seres vivos e esta vem sendo alterada
ao longo dos anos, portanto, existem diversas maneiras de classificar a biodiversidade. No período remoto, havia 2
grandes reinos (animal e vegetal); em seguida, uma das mais conhecidas e usadas é a clássica divisão em 5 reinos
(monera, protista, fungi, animalia e plantae); recentemente a divisão em 8 reinos e, além dessa divisão em 8
reinos, há sugestão da criação de 3 domínios.
Baseado neste contexto, marque a alternativa ERRADA:
A) A classificação em 2 reinos era baseada em características macroscópicas.
INCORRETA
B) Com o advento da microscopia houve o aumento do número de reinos.

INCORRETA

C) Na divisão de 8 reinos, o reino Monera divide em Bacteria e Archaea e o reino Protista em
Archaezoa, Protozoa e Chromista.
D) Os domínios são Bacteria (procarionte), Archaea (eucarionte) e Eukarya (eucarionte).

INCORRETA

E) Os vírus não estão inseridos nos reinos e domínios.

INCORRETA

CORRETA
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Questão: 30
A Floresta Amazônica é resultante de um processo denominado sucessão ecológica. Considerando a possibilidade
de uma ação antrópica, que resulte num impacto ambiental negativo( desmatamento), a recolonização será feita
ao longo do tempo. Neste contexto, analise as afirmativa abaixo e marque a opção correta:
A) Cada estágio da sucessão ecológica é denominado ecese.
INCORRETA
B) A tendência será o aumento da biomassa e da complexidade das cadeias alimentares.

CORRETA

C) A comunidade estável da sucessão ecológica é denominada comunidade pioneira.

INCORRETA

D) A ecese será representada pelos liquens.

INCORRETA

E) Trata-se de uma sucessão ecológica primária, por ter sido colonizada anteriormente.

INCORRETA

Questão: 31
Sabe-se da existência de inúmeras cadeias alimentares presentes na floresta Amazônica. Levando em consideração
alguns exemplares citados como bactérias e formigas cortadeiras, pode se afirmar que:
A) A energia é cíclica.
INCORRETA
B) A formiga cortadeira comporta-se como consumidora primária.

INCORRETA

C) A matéria é acíclica.

INCORRETA

D) A bactéria saprofágica comporta-se como decompositora.

CORRETA

E) A energia aumenta ao longo da cadeia alimentar.

INCORRETA

Questão: 32
No que se refere à biodiversidade mencionada na Floresta Amazônica, teremos várias relações ecológicas. Marque
a alternativa que contém a relação de parasitismo, em que o parasita se alimenta da seiva bruta do vegetal:
A) Erva-de-passarinho.
CORRETA
B) Cipó-chumbo.

INCORRETA

C) Samambaia.

INCORRETA

D) Bromélia.

INCORRETA

E) Orquídea.

INCORRETA

Questão: 33
A partir dos folhetos embrionários primordiais, surgirão todos os tecidos e órgãos componentes do animal adulto.
Marque a alternativa correta em que constam os folhetos embrionários responsáveis pela formação da epiderme,
derme e do revestimento interno do tubo digestório, respectivamente:
A) Ectoderme, mesoderme e endoderme.
CORRETA
B) Mesoderme, ectoderme e endoderme.

INCORRETA

C) Mesoderme, endoderme e ectoderme.

INCORRETA

D) Ectoderme, endoderme e mesoderme.

INCORRETA

E) Endoderme, mesoderme e ectoderme.

INCORRETA
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Questão: 34
Pilotar sem equipamentos adequados
Pode parecer óbvio, afinal o capacete é o principal item de segurança do motociclista, mas circular sem o capacete,
tanto piloto quanto garupa, é passível de multa de R$293,47.
(https://carros.uol.com.br/motos/noticias/redacao/2017/05/19/dez-infracoes-de-moto-que-fazem-voce-perder-acarteira.htm). Acesso em 22/5/2018.
Partindo da premissa de que o encéfalo controla vários órgãos e funções do corpo, fica evidente a importância de
usar capacete no trânsito. Sobre o sistema nervoso humano e suas funções, é INCORRETO afirmar que o (a):
A) Hipotálamo regula processos relacionados à fome, sede, temperatura corpórea e comportamento INCORRETA
sexual.
B) Ponte está relacionada com a movimentação dos olhos, pescoço, e outras partes do corpo.
INCORRETA
C) Bulbo controla os batimentos cardíacos, o ritmo respiratório e a pressão sanguínea.

INCORRETA

D) Tálamo refina os comandos motores, aumentando sua precisão e orientando à postura corporal.

CORRETA

E) Mesencéfalo controla os inúmeros reflexos visuais e auditivos e ajuda também na manutenção
do tônus muscular.

INCORRETA

Questão: 35
De acordo com a matéria do D24am, escrita por Gisele Rodrigues, na área de Saúde, Publicado em 6 de janeiro de
2018, às 7h, "Casos de Dengue no Amazonas aumentam 96%. Até novembro de 2017, a FVS-AM registrou 3.494
casos da doença. Com a chegada do verão amazônico, onde as chuvas são predominantes, a atenção para a
eliminação dos focos precisa ser redobrada". Disponível em http://d24am.com/saude/casos-de-dengue-noamazonas-aumentam-96/. Acesso em 22/5/2018.
A plaquetopenia é oriunda do dengue clássico, caracterizado pela diminuição da circulação de plaquetas e o
aumento da concentração do sangue (hemoconcentração), podendo ser constatados no hemograma completo.
Neste contexto, vale destacar que as plaquetas correspondem à parte figurada do sangue, juntamente com as
hemácias e os leucócitos. Analise as alternativas abaixo, e assinale a opção INCORRETA.
A) Plaquetas atuam no processo de coagulação sanguínea.
INCORRETA
B) Leucócitos pertencem à série branca do sangue e servem para a defesa imunitária do organismo. INCORRETA
C) Plaquetas são células formadas na medula óssea a partir de células especiais.

CORRETA

D) Eritrócitos são hemácias que transportam gases respiratórios, O2 e CO2.

INCORRETA

E) Hemácias são células anucleadas e os leucócitos possuem núcleo.

INCORRETA

Página:

18

CONCURSO SEDUC/AM - EDITAL 03 - PROFESSOR ENSINO INDÍGENA
PROVA - GABARITO - PROFESSOR INDÍGENA 20 HORAS - BIOLOGIA

Questão: 36
O isolamento reprodutivo corresponde a um mecanismo que bloqueia a troca de genes entre as populações das
diferentes espécies existentes na natureza. Os mecanismos responsáveis pela especiação são classificados em Prézigóticos e Pós-zigóticos.A partir do exemplo mencionado dos vaga-lumes, "os sinais luminosos emitidos por vagalumes machos que, dependendo das espécies, variam na frequência, na duração da emissão e na cor, levando a
fêmea a só responder ao sinal emitido pelo macho da sua própria espécie" Disponível em
(https://djalmasantos.wordpress.com/2010/11/20). Acesso em 23/5/2018.
Marque a alternativa que apresenta corretamente o tipo de mecanismo de isolamento reprodutivo e sua
classificação:
A) Inviabilidade do híbrido e pós-zigótico.
INCORRETA
B) Esterilidade do híbrido e pré-zigótico.

INCORRETA

C) Isolamento estacional e pré-zigótico.

INCORRETA

D) Isolamento comportamental e pós-zigótico.

INCORRETA

E) Isolamento etológico e pré-zigótico.

CORRETA

Questão: 37
Pequeno passeio gastronômico pelo reino animal. É interessante notar que , quanto mais conhecemos na árvore
evolutiva dos animais, mais comestíveis eles são. Pelo que se sabe, ninguém come os representantes do filo
Porífera. Cnidários, com certeza, estão muito longe de ser bons quitutes. Não se tem notícia de nenhum povo do
mundo que utilize platelmintos ou nematoides como alimento. Sabe-se que os povos orientais consomem
minhocas. No filo Mollusca aumentamos o número de quitutes, tais como: mariscos, ostras, mexilhões, vieiras,
caracóis e escargots, lulas, polvos e calamares...No filo Arthropoda, podemos mencionar camarões, lagostas, além
de muitos outros quitutes. No filo Echinodermata, podemos citar ovas de ouriço-do-mar e as holotúrias.
(Amabis, J; Martho, G. Biologia em contexto, 1.ed. São Paulo: Ed. Moderna, pags. 145- 146, vol.2, 2016.
adaptado).
O contexto anterior salienta o quanto a biologia está presente no cotidiano. Como professor de biología, consigo
compreender as informações que estão nas entrelinhas. E amparado nas características biológicas como seres
diblásticos, com sistema digestório incompleto, tendo digestão intra e extracelular, sem sistemas (respiratório,
circulatório e excretor), pode-se afirmar que o filo em questão é:
A) Artrópodos.
INCORRETA
B) Poríferos.

INCORRETA

C) Platelmintos.

INCORRETA

D) Cnidários.

CORRETA

E) Equinodermos.

INCORRETA

Página:

19

CONCURSO SEDUC/AM - EDITAL 03 - PROFESSOR ENSINO INDÍGENA
PROVA - GABARITO - PROFESSOR INDÍGENA 20 HORAS - BIOLOGIA

Questão: 38
Atualmente, a evolução é o eixo central da Biologia. Quando se aborda o conteúdo de evolução em sala de aula, é
trivial a discussão sobre as evidências evolutivas no desenvolvimento das idéias sobre o tema. Neste contexto,
provavelmente já deparamos com a exemplificação do apêndice vermiforme humano, por professor e/ou alunos.
Sabe-se que é uma estrutura pequena que se liga à primeira porção do intestino grosso e que, em nossa espécie,
esse órgão não cumpre nenhuma função. Baseado em estudos de anatomia comparada, o apêndice está presente
em muitos mamíferos herbívoros de uma forma mais desenvolvida, com a função de digerir celulose. Nesta
vivência em sala de aula, com certeza foi levantado que em nossos ancestrais, que eram herbívoros, o apêndice
era desenvolvido e funcional, mas, conforme a linhagem que originou o ser humano, passou a ser onívora e o
apêndice deixou de ser determinante para a sobrevivência, regredindo ao longo do processo evolutivo. Neste
cenário, provavelmente alguns alunos correlacionam a presente evidência evolutiva com uma das teorias que
defende a Lei do uso e desuso.
Deixando neste momento a explicação docente à parte, marque a alternativa correta que menciona a evidência e a
teoria evolutiva levantada pelo aluno:
A) Estrutura homóloga e darwinismo.
INCORRETA
B) Estrutura vestigial e fixismo.

INCORRETA

C) Estrutura vestigial e lamarckismo.

CORRETA

D) Estrutura homóloga e neodarwinismo.

INCORRETA

E) Estrutura análoga e lamarckismo.

INCORRETA

Texto
Campanha contra a gripe começa no próximo sábado em Manaus.
A meta é atingir 90% do público-alvo e, para isso, serão disponibilizadas em torno de 450 mil doses de vacina...A
imunização contra a gripe vai até 8 de junho. O calendário de vacinação em Manaus foi alterado para não coincidir
com a campanha contra o sarampo. Manaus passou por um surto da doença e, durante todo o mês de abril, teve
mobilização nos postos da cidade.
Disponível em http://portalamazonia.com/noticias/campanha-contra-a-gripe-comeca-no-proximo-sabado-emmanaus. Acesso em 22/5/2018.
Leia a informação acima e responda às duas questões abaixo:
Questão: 39
Analise as alternativas abaixo a respeito do contexto descrito e assinale o item cuja afirmativa apresenta ERRO
biológico.
A) Um dos possíveis componentes da vacina é o uso de antígenos específicos.
INCORRETA
B) Os vírus da gripe e do sarampo são envelopados.

INCORRETA

C) Os vírus são macromoléculas formadas por uma "capa" proteica.

INCORRETA

D) Os vírus do sarampo e da gripe têm núcleo individualizado contendo RNA.

CORRETA

E) O tratamento de infecções virais não é feito com antibióticos.

INCORRETA
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Questão: 40
Assinale a alternativa correta que contém o tipo de imunização feita pela vacinação:
A) Poder curativo.

INCORRETA

B) Imunidade passiva artificial.

INCORRETA

C) Imunidade ativa artificial.

CORRETA

D) Imunidade passiva natural.

INCORRETA

E) Imunidade ativa natural.

INCORRETA
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