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INSTRUÇÕES 
 

1- Preencha com caneta e de maneira legível os dados de IDENTIFICAÇÃO  
solicitados no Caderno de Prova (Nome Completo e Número de Inscrição) e assine o 
Cartão de Resposta.   
 

2- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está correta 
(11 páginas). Após a orientação do fiscal sobre a conferência da prova, este não 
será substituído sob qualquer alegação.   

 
3- A PROVA OBJETIVA contém 50 (cinquenta) questões objetivas, com 04 (quatro) 

alternativas (A, B, C e D), valendo 1,8 (um ponto e oitenta décimos ) cada, 
devendo o candidato obter no mínimo 60% de acerto para ser aprovado. 

 
4- No Cartão de Respostas, as questões estão representadas pelos seus respectivos 

números. Preencha, FORTEMENTE , com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), 
toda a opção de sua escolha, sem ultrapassar as bordas. Conforme modelo abaixo. 
                             

     Exemplo: Questão 01 - A 

  
 
5- O Cartão de Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será 

substituído em hipótese alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela 
coordenação do Concurso. 

 
6- NÃO RASURE o Cartão de Resposta e NÃO MARQUE MAIS DE UMA 

ALTERNATIVA , caso contrário, o cartão ou a questão poderão ser ANULADOS . 
Evite deixar questões sem respostas. 

 
7- Para o correto preenchimento do Cartão de Resposta aguarde a orientação do fiscal. 
 
8- Não faça perguntas aos examinadores, a interpretação das questões faz parte da Prova. 
 
9- No decorrer da Prova não será permitida qualquer espécie de consulta bem como 

qualquer comunicação externa e interna e entre os candidatos. 
 
10- A Prova terá duração de 03 (três) horas e ao terminá-la entregue ao fiscal o Caderno 

de Prova completo, juntamente com o Cartão de Resposta. 
 

11- A saída de sala só poderá ocorrer depois de decorrida 01 (uma) hora de início da 
prova. A não observância desta exigência acarretará a exclusão do Concurso. 

 
12- O candidato que permanecer na sala de prova até 01 (uma) hora antes de seu término, 

poderá levar consigo o Caderno de Prova. 
 
13- O gabarito será publicado no dia 12/04/2016, e o resultado da PROVA OBJETIVA a 

partir do dia 30/04/2016 no Diário Oficial de Bauru. 

 
Prova Objetiva  

 
Edital nº 01, de 13/02/2016 
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Prefeitura Municipal de Bauru 
 

Desenvolvimento na Carreira do Magistério – Acesso – Especialista em Educação -  
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL – 6º ao 9º Ano – 

ARTE 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

01) A denominação dada pelo IPHAN para 
o conjunto de bens móveis e imóveis, 
materiais e imateriais que envolve produtos 
artísticos, artesanais e técnicos, expressões 
literárias linguísticas e musicais, usos e 
costumes de todos os povos e grupos 
étnicos, do passado e do presente, além de 
espaços naturais como bosques, matas, 
reservas de água, fauna é:  
 
A) Patrimônio cultural. 
B) Folclore. 
C) Cultura nacional. 
D) Indústria cultural. 
 

02) A gravura é uma técnica de reprodução 
de imagens que consiste em pôr tinta sobre 
um suporte com marcas ou relevos e 
pressionar sobre ela o papel a ser gravado 
obtendo-se assim uma cópia da obra na 
placa suporte. Considerando as variações 
do material da placa suporte que contém a 
obra original poderemos encontrar técnicas 
diferentes denominadas:  
 
A) Xilografia, quando o suporte for uma 
placa de isopor.  
B) Serigrafia, quando o suporte for uma 
placa de madeira. 
C) Siderurgia, quando o suporte for uma 
placa de metal. 
D) Litografia, quando o suporte for uma 
placa de pedra. 

 

03) Os PCNs (Parâmetros Curriculares 
Nacionais) recomendam que o professor de 
Arte articule alguns eixos fundamentais 
para a aprendizagem em Arte. Indique a 
alternativa que expresse 
CORRETAMENTE  esses eixos: 

A) Produzir, apreciar e contextualizar. 
B) Conhecer, produzir e interpretar. 
C) Fruir, poetizar e analisar. 
D) Poetizar, fruir e refletir. 

 

04) Indique qual alternativa abaixo revela 
CORRETAMENTE  as propriedades do 
som: 
 
A) Altura, melodia, duração e harmonia. 
B) Altura, duração, timbre e melodia. 
C) Altura, timbre, intensidade e duração. 
D) Altura, intensidade, timbre, harmonia. 
 

    05) A partir da segunda metade do século 
XX o campo das artes foi marcado por 
inúmeras e diferentes propostas de 
expressão artística. Indique a alternativa 
que não faz parte desse conjunto de 
expressões. 

 
A) body art. 
B) instalação. 
C) performance. 
D) afresco. 

 

    06) A Missão Francesa trouxe ao Brasil, no 
século XIX, um grupo de artistas europeus 
que, com o apoio de D. João XVI, Rei de 
Portugal, teve a incumbência de dar vida à 
Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, 
criada oficialmente em agosto daquele ano. 
Assinale a opção em que indica o nome de 
um dos artistas participantes do grupo 
francês. 

 
A) Fernand Léger. 
B) Nicolas Poussin. 
C) Auguste-Marie Taunay. 
D) Jacques Augustin. 
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    07) O final do século XX e o início do 
século XXI foram responsáveis por criar 
novos gêneros artísticos. Dentre eles 
podemos encontrar: 
I – Performance, happening e instalações. 
II – Curadoria, Realismo e Futurismo. 
III – Modinha, a Bossa Nova, a Tropicália. 
 
Estão CORRETAS as alternativas:  
 
A) Somente I e III. 
B) Somente a I. 
C) Somente a II. 
D) I, II e III. 
 

08) O conceito de curadoria de uma 
exposição de Arte determina a função do 
curador cujo papel principal é: 
 
A) conceber, montar e supervisionar uma 
exposição de arte. 
B) promover a monitoria dos visitantes da 
exposição no encontro com as obras de 
arte. 
C) estimular a fluência das reflexões sobre 
as obras e a curiosidade do público durante 
as visitas à exposição de artes. 
D) receber o público como intermediário 
entre o público e o museu, o anfitrião e 
porta-voz do museu. 
 

09) Sobre os movimentos contemporâneos 
do RAP (rhythm and poetry) e Break é 
correto afirmar: 
 
A) Break é o ritmo e o Rap é a poesia. 
Juntos formam um discurso poético sem 
rimas. 
B) Rap é um tipo de composição musical e 
Break é um tipo de dança, inspirada em 
passos de James Brown, astro do black 
music. 
C) O Break pode ser interpretado a capella 
(sem instrumentos) enquanto o Rap precisa 
de um som musical de fundo, chamado 
beatbox.  
D) Na composição Rap importa o ritmo e 
não as palavras e as ideias por traz delas. 
Já o break está distante da arte da dança 

por se aproximar mais de uma ginástica de 
solo.  
 

10) Murray Schafer (1991) em sua obra “O 
ouvido pensante” usa o termo 
“bricolagem”  para descrever:  
 
A) Uma composição musical desenvolvida 
dentro dos padrões e técnicas tradicionais. 
B) Uso de instrumentos tradicionais de 
orquestra na criação da composição. 
C) O uso de adaptações de músicas 
semelhantes na criação de uma nova obra. 
D) A ideia de construir uma escultura 
sonora com materiais recicláveis.  
 

11) Na linguagem da Dança, o Coreógrafo 
é um artista criador que: 
 
A) Ensaia os bailarinos para uma 
apresentação artística. 
B) Assina o projeto coreográfico de uma 
apresentação artística. 
C) Ensina a sequencia dos passos da 
coreografia aos bailarinos. 
D) Cria apenas coreografias de dança 
clássica. 
 

12)  O termo “a quarta parede” é 
utilizada principalmente em qual 
linguagem artística? 
 
A) Artes visuais. 
B) Artes plásticas. 
C) Teatro. 
D) Intervenção. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS DA 
EDUCAÇÃO - LEGISLAÇÃO 

 

13) Assinale a alternativa CORRETA  
sobre os Conselhos Escolares. 
 
A) Os Conselhos Escolares são órgãos 
colegiados compostos por vereadores e 
prefeito, que têm como atribuição deliberar 
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sobre questões políticas do município e 
relacionadas à escola. 
B) Os Conselhos Escolares são órgãos 
colegiados compostos pela administração 
escolar, diretores e coordenadores 
pedagógicos, e que têm como atribuição 
decidir as notas dos alunos. 
C) Os Conselhos Escolares são órgãos 
colegiados compostos por alunos e pais de 
alunos, que têm como atribuição analisar o 
corpo docente da escola e as ações a serem 
desenvolvidas pelo sistema de ensino. 
D) Os Conselhos Escolares são órgãos 
colegiados compostos por representantes 
das comunidades escolar e local, que têm 
como atribuição deliberar sobre questões 
político-pedagógicas, administrativas, 
financeiras, no âmbito da escola. 
 

14) Para LUCKESI as representações 
sociais são: 
 
A) Modos conscientes de compreender um 
determinado acontecimento ou um 
determinado fenômeno, que é expressado 
por crenças, que são vinculadas ao passado 
ou ao futuro. 
B) São crenças ou práticas que têm razão 
de ser, e se realizam, mas não permanecem 
como um padrão de conduta dos 
indivíduos. 
C) Modos inconscientes de compreender 
um determinado fenômeno ou determinada 
prática existencial que se expressam por 
meio de falas cotidianas, crenças, 
provérbios, que podem estar vinculados ao 
passado, presente ou futuro. 
D) São crenças conscientes que se 
manifestam nas falas, nos chistes, nos 
discursos do dia a dia, e também nos 
discursos formais. 
 

15) O artigo 16 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente afirma que “O direito à 
liberdade” compreende alguns aspectos, 
EXCETO:  
 

A) Ir, vir e estar nos logradouros públicos e 
espaços comunitários, ressalvadas as 
restrições legais. 
B) Opinião e expressão de ideias apenas se 
for impostos por outrem. 
C) Crença e culto religioso. 
D) Brincar, praticar esportes e divertir-se. 
 

16) Segundo o art. 5º da Constituição 
Federal de 1988 “Todos são iguais perante 
a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade”. Assinale a alternativa 
CORRETA .  
 
A) Homens e mulheres são iguais em 
obrigações, mas não em direitos. 
B) É plenamente livre o exercício de 
qualquer trabalho, ofício ou profissão. 
C) Ninguém poderá ser compelido a 
associar-se ou a permanecer associado. 
D) É livre a manifestação do pensamento, 
inclusive pelo anonimato. 
 

17) Segundo Luckesi, qual o conceito de 
Avaliar. 
 
A) Avaliar é o ato de diagnosticar uma 
experiência, tendo em vista reorientá-la 
para produzir o melhor resultado possível, 
por isso, é diagnóstica e inclusiva. 
B) Avaliar está centrado no julgamento de 
aprovação ou reprovação de um 
determinado conteúdo, é classificatório e 
seletivo. 
C) Avaliar é constatar o melhor resultado, 
classificando-o como reprovado ou 
aprovado, ou seja, é um modo de verificar 
se o conteúdo foi aprendido. 
D) Avaliar é o momento da aplicação das 
provas e testes que visam a correção de 
erros e encaminha o aluno para a aquisição 
dos objetivos previstos. 
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18) Para Dermeval Saviani  diferentemente 
dos outros animais, que se adaptam à 
realidade natural tendo a sua existência 
garantida naturalmente, o homem necessita 
produzir continuamente sua própria 
existência. Para tanto, em lugar de se 
adaptar à natureza, ele tem que adaptar a 
natureza a si, isto é, transformá-la. 
Assinale a alternativa CORRETA . 
 
A) E isto é feito pelo trabalho. 
B) E isto é feito pelo comprometimento. 
C) E isto é feito pelo lazer. 
D) E isto é feito pela cultura. 
 

19) Assinale a alternativa que completa 
CORRETAMENTE  o seguinte 
enunciado. De acordo com o art. 205 da 
Constituição Federal “A educação, direito 
de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a 
colaboração da sociedade, visando ao 
pleno desenvolvimento da pessoa, o seu 
preparo para o exercício da cidadania e 
sua.... 
 
A) Promoção física e intelectual. 
B) Qualificação para o trabalho. 
C) Formação intelectual, física e religiosa. 
D) Liberdade de aprender, ensinar e 
pesquisar. 
 

20) Segundo Libâneo: “As instituições 
escolares vêm sendo pressionadas a 
repensar seu papel diante das 
transformações que caracterizam o 
acelerado processo de integração e 
reestruturação capitalista mundial”. Diante 
desta afirmativa, assinale a alternativa 
CORRETA .  
 
A) Essas transformações ocorrem em 
escala nacional, e caracterizam-se por 
realidades sociais e políticas já existentes. 
B) De fato, o novo paradigma econômico, 
os avanços científicos e tecnológicos, a 
reestruturação do sistema de produção e as 
mudanças no mundo do conhecimento 

afetam a organização do trabalho e o perfil 
dos trabalhadores. 
C) As transformações que ocorrem no 
mundo são fruto do crescimento 
populacional acelerado, e repercutem no 
sistema de ensino. 
D) As mudanças ocorridas no mercado 
financeiro traz um avanço no processo de 
produção que por consequência atinge o 
sistema de ensino. 
 

21) Assinale a opção CORRETA  segundo 
o Estatuto da Criança e do Adolescente em 
seu Capítulo IV Do Direito à Educação, à 
Cultura, ao Esporte e ao Lazer, artigo 53.  
 
A) A criança e o adolescente têm direito à 
educação assegurando-se-lhes igualdade de 
condições para o acesso e permanência na 
escola. 
B) Acesso à escola pública até o ensino 
fundamental I e, se houver vagas, no 
ensino fundamental II e ensino médio. 
C) Direito de ser respeitado por seus 
educadores se assim for do consenso 
administrativo da escola. 
D) A contestar critérios avaliativos, não 
podendo, no entanto, recorrer às instâncias 
escolares superiores.  
 

22)“Ensinar não é transferir conhecimento, 
mas criar as possibilidades para a sua 
própria produção ou a sua construção”. 
Assinale o autor desta citação.  
 
A) Jean Piaget. 
B) José Carlos Libâneo. 
C) Dermeval Saviani. 
D) Paulo Freire. 
 

PSICOLOGIA 
 

23) Para Vygotski, a Psicologia teria que, a 
exemplo de Marx, construir o seu: “O 
Capital”, assim analisando os fenômenos 
psicológicos tendo como referência geral a 
concepção filosófica do materialismo 



 

 
  Cargo: Especialista em Educação – Professor de Educação Básica – Fundamental – 6º ao 9º Ano – Arte (Edital nº 01/2016)

      5 

histórico-dialético (VYGOTSKI, 1996). 
Partindo dessa premissa, o autor se 
contrapôs a duas tendências importantes da 
psicologia de sua época. Em primeiro 
lugar, discordou das teorias subjetivistas 
que consideravam os fenômenos 
psicológicos como criações humanas 
independentes e descontextualizadas, a 
outra que seria: 
 
A) Á formação coletiva compreendendo-a 
como um processo histórico e cultural 
estruturado no seio da atividade social. 
B) Á teorias pedagógicas que interferem 
apenas na cognição e não no processo 
emocional que também compõem o 
indivíduo. 
C) Ás teorias objetivistas segundo as quais 
os comportamentos dos indivíduos seriam 
meros produtos do ambiente.  
D) Às teorias subjetivas segundo as quais 
os comportamentos seriam produtos 
internos dos indivíduos. 
 

24) Por meio da atividade mediada, os 
seres humanos apropriam-se das formas de 
comportamento e dos conhecimentos 
historicamente acumulados. Vigotski 
investigou o processo de internalização, 
que é a lei geral de formação das funções 
psicológicas superiores, compreendido 
como: 
 
A) Passagem das ações realizadas no plano 
social para aquelas realizadas no plano 
psíquico. O processo de internalização não 
consiste na simples passagem do mundo 
externo para o interno, mas implica a 
transformação estrutural da relação do 
homem com o mundo e a constituição das 
funções psicológicas superiores. 
B) Processo que ocorre no início 
internamente, para depois serem colocadas 
por meio do pensamento no ambiente 
externo.  Não consiste na simples 
passagem do mundo interno para o 
externo, mas implica na transformação 
psíquica da relação do homem com o 
mundo.  

C) Passagem das ações realizadas 
externamente, no plano individual para o 
plano social, implica na constituição das 
funções psicológicas superiores. 
D) Processo de reconhecimento dos 
significados do que é próprio de cada 
indivíduo, não tem relação com o social, já 
que o social diz respeito a externalização 
das ações. 
 

25) As Funções Psicológicas Superiores 
estudadas pelos autores da Psicologia 
Histórico-Cultural, como Vygotski (1995), 
podem ser identificadas como:  
 
A) Linguagem, Comunicação, Psiquismo, 
Atenção e Pensamento. 
B) Escrita, Leitura, Raciocínio, Atenção e 
Comportamento Social. 
C) Escrita, Leitura, Atenção e Matemática. 
D) Linguagem Oral, Linguagem Escrita, 
Atenção, Memória, Linguagem, 
Pensamento, Domínio da própria conduta. 
 

26) A formação da atenção voluntária, 
entendida como Função Psicológica 
Superior, deve ser analisada, segundo 
Vigotski como: 
 
A) Uma função meramente biológica, que 
organiza a direcionabilidade e a 
seletividade dos processos mentais. 
B) Não como uma função meramente 
biológica, mas como um ato social. 
C) Uma história de desenvolvimento que 
está intimamente ligada ao 
desenvolvimento individual humano. 
D) Não tem relação com o 
desenvolvimento da conduta organizada, 
pode ser definida como a seleção da 
informação necessária para a execução de 
uma atividade, exercendo função sobre o 
caráter seletivo da atividade consciente. 
 

27) A aprendizagem ocorre dependendo do 
sentido que tenha para o sujeito e nesse 
processo, a atenção forma-se em relação 
direta com a atividade do sujeito, isso 
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exige que o professor reavalie 
constantemente sua prática e dessa forma: 
 
A) Estruture a atividade de estudo de modo 
que os objetos a serem aprendidos tenham 
lugar estrutural na atividade dos 
estudantes. 
B) Considere apenas atividades de atenção, 
para que o significado venha da 
conscientização. 
C) Reconsidere ações não muito eficazes 
para que sirvam de continuidade no 
processo de Ensino e Aprendizagem. 
D) Estruture o currículo em função de 
ações de estudo, fazendo com que as áreas 
tenham uma posição estrutural nas 
atividades dos estudantes. 
 

28) A educação escolar tem um importante 
papel nesse processo de transformação das  
Funções Psicológicas Elementares em 
Superiores, por meio do ensino dos 
conhecimentos científicos. Leontiev (1978) 
expressa a importância da aquisição da 
leitura, escrita, cálculo e dos fundamentos 
das ciências pela criança, na medida em 
que tais processos permitem a apropriação 
de uma vasta experiência humano-social. 
Assim entendemos que ao professor cabe a 
função: 
 
A) Internalizar o conhecimento adquirido, 
sendo que os conteúdos trabalhados por ele 
no processo educativo criam, 
individualmente, nos aprendizes, o resgate 
de antigas estruturas mentais, decorrentes 
dos avanços qualitativos no 
desenvolvimento de cada criança. 
B) Externalizar o conhecimento adquirido, 
já que inicialmente o professor estimula a 
internalização e em seguida a sua saída 
para o ambiente educativo. 
C) Principal de transmissor do 
conhecimento, o professor 
obrigatoriamente deve ter um repertório 
mais rico que o do aluno, e assim 
transmitir por meio das aulas seu 
conhecimento. 

D) Mediador entre o conhecimento já 
existente e os alunos, sendo que os 
conteúdos trabalhados por ele no processo 
educativo criam, individualmente, nos 
aprendizes, novas estruturas mentais, 
decorrentes dos avanços qualitativos no 
desenvolvimento de cada criança. 
 

29) Atualmente, muito se tem falado de 
alunos que não aprendem e, com 
frequência, na reflexão de como a 
Psicologia poderia auxiliar a escola no 
cumprimento de sua função: ensinar. Para 
Facci (2010), seria necessário 
compreender, que a escola tem a função 
de: 
 
A) Socializar os conhecimentos produzidos 
pelos homens; que cabe a ela ensinar a ler, 
a escrever; que o trabalho pedagógico deve 
criar condições para que o aluno se 
aproprie dos conhecimentos clássicos 
elaborados no decorrer da história, 
defendendo a ideia de que a escola é 
responsável pelo processo de humanização 
dos indivíduos. 
B) Esclarecer que o aprendizado não é 
fundamental para que as funções 
psicológicas superiores aconteçam. Ambos 
partem do pressuposto de que, para se 
tornar humano, o homem não precisa se 
apropriar da cultura. Porém neste processo, 
consideramos que o professor tem tarefa 
fundamental. 
C) Socializar apenas os conhecimentos já 
produzidos, a escola não tem 
responsabilidade de criar condições para 
que todos os alunos aprendam, é necessário 
rever o problema com a aprendizagem 
individualmente. 
D) Reconhecer que atualmente a 
responsabilidade pela aprendizagem é das 
políticas Públicas, se a Política não vai 
bem não há condições da escola se 
responsabilizar pelo Processo de Ensino e 
Aprendizagem. 
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30) O processo de medicalização é 
crescente na vida cotidiana e suas 
expressões contemporâneas chegam até o 
campo da educação escolar. A luz dos 
pressupostos da Psicologia Histórico-
Cultural, tal processo deve ser entendido 
como: 
 
A) Um desdobramento inevitável do 
processo de patologização dos problemas 
educacionais que tem servido como 
justificativa para a manutenção da exclusão 
de grandes contingentes de crianças 
pobres.  
B) Um processo de identificação e 
diagnóstico de problemas que impedem a 
aprendizagem das crianças, que embora 
permaneçam nas escolas, não chegam a se 
apropriar de fato dos conteúdos escolares. 
C) Um processo necessário que envolve 
multiprofissionais para o benefício da 
aprendizagem das crianças. 
D) O desenvolvimento de ações inevitáveis 
para um processo de reconhecimento do 
adoecimento docente e suas implicações 
para a Educação. 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

31) Em “O diretor confirmou: no ano 
seguinte haveria eleições estudantis para 
compor o grêmio.”  Qual trecho pode 
substituir as expressões em negrito sem 
comprometimento de contexto e mantendo 
a norma culta? 
 
A) Deviam acontecer eleições estudantis.  
B) Devia terem eleições estudantis. 
C) Iam terem eleições estudantis. 
D) Ia sucederem eleições estudantis. 
 

32) “À medida que se aproximava a data 
do casamento ela foi mudando de ideia, 
reconhecera que não era a melhor saída, 
mas já estava feito e agora não restava 
alternativa senão cumprir o prometido” 
A relação que as orações destacadas 

estabelecem no período é, respectivamente, 
de: 
A) tempo e tempo.  
B) oposição e causa.  
C) comparação e oposição.  
D) proporção e consequência. 
  

33) “Qualquer livro ficcional ou não, 
apresenta uma imagem ordenada da vida 
de personagens, cuja história constrói-se e 
desenvolve-se sobre palavras  plenas para 
encher os olhos do leitor. Estas, jamais 
envelhecem pois estão ali aguardando para 
invadir alguma mente.”  A expressão em 
negrito retoma uma informação dita 
anteriormente, neste caso seria: 
 
A) Qualquer livro ficcional ou não. 
B) Imagem ordenada.  
C) Palavras plenas. 
D) Vida de personagem.  
 

34) Dos melhores  fatos ocorridos na 
escola, sobressaem a Festa do dia das mães 
e o Campeonato de Voley. Mas, em ambos 
os casos, não havia participação expressiva 
da comunidade.” A expressão em negrito 
pode ser substituída, mantendo a coerência 
e sem comprometimento de contexto  por: 
 
A) Todavia  
B) E  
C) Agora  
D) Já 
 

35) A Música de Chico Buarque de 
Holanda que diz  “Apesar de você amanhã 
há de ser outro dia...” nos mostra um 
indivíduo com determinação , que enfrenta 
as intempéries da vida; trata-se de uma 
ideia motivadora em sua canção  e que 
atualmente poucos aplicam. Os dois “quês” 
destacados no texto são pronomes 
relativos, os mesmos recebem tal 
denominação pois se referem a um termo 
anterior: denominado antecedente. De 
acordo com esta explicação e considerando 
o contexto abordado, identifique a palavra 
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ou expressão a que se referem, 
respectivamente, os pronomes relativos 
destacados:  
 
A) Amanhã e outro dia  
B) Ideia motivadora e amanhã 
C) Outro dia e indivíduo  
D) Indivíduo e ideia motivadora  
 

Texto para as questões 36 e 37:  
 
“Repelentes em spray também são muito 
eficientes contra o mosquito da Dengue, 
mas só quando prescritos por um 
dermatologista.” 
 

36) Identifique, nas alternativas abaixo, o 
trecho que apresenta problema de 
coerência:  
 
A)“ Repelentes em spray...” 
B) “... mas só quando prescritos por um 
dermatologista.” 
C) “...são muito eficientes...” 
D) “...eficientes contra o mosquito da 
Dengue”  
 

37) De acordo com o texto apresentado. O 
problema de coerência ocorreu pois: 
 
A) Não existe repelente em spray. 
B) O repelente em spray não se tornará 
eficiente apenas por ser prescrito pelo 
dermatologista. 
C) O spray não é eficiente. 
D) O dermatologista não é um especialista 
indicado para prescrever este tipo de 
produto. 
  

38) De acordo com a concordância 
nominal, a única frase que apresenta erro é:  
 
A) É bom pipoca com guaraná. 
B) São necessárias muitas aulas para 
concluir o planejamento.  
C) É necessário a presença de uma 
professora na reunião bimestral. 

D) É proibido entrada de pessoas sem 
expressa autorização. 

MATEMÁTICA 
 

39) A soma de dois algarismos é 2. 
Trocando a ordem desses algarismos, 
obtemos um número que tem 18 unidades a 
mais que o primeiro. Qual é esse número? 
 
A) O número procurado é 2. 
B) O número procurado é 18. 
C) O número procurado é 20. 
D) O número procurado é 22. 
 

40) Ao prescrever determinados remédios, 
pediatras utilizam com frequência o 
cálculo algébrico. Para calcular a dose que 
devem administrar a uma criança, com 
base na dose indicada para adultos, os 
pediatras utilizam a chamada Fórmula de 
YOUNG. Dose infantil = 

  

O Dr. Roberto precisa calcular a dose de 
um remédio a uma criança de 6 anos, cuja 
dose indicada para adulto é de 150 
miligramas. 
 
A) A dose será de 50 miligramas. 
B) A dose será de 150 miligramas. 
C) A dose será de 100 miligramas. 
D) A dose será de 200 miligramas. 
 

41) Numa rua da cidade de 
“PIRIPATINS”, existem duas palmeiras, 
uma a 12 metros da rua principal e outra a 
228 metros. O prefeito desejar arborizar a 
cidade e quer plantar entre elas outras 
cinco palmeiras. Qual deve ser a distância 
entre duas palmeiras consecutivas se essa 
distância for sempre a mesma? 
 
A) A distância deverá ser de 48 metros. 
B) A distância deverá ser de 84 metros. 
C) A distância deverá ser de 6 metros. 
D) A distância deverá ser de 36 metros. 
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42) Preciso fazer uma cortina para a sala, 
comprei 5m de tecido por R$150,00. Mas o 
tecido foi insuficiente. Voltei à loja e 
comprei 10m. Quanto gastei? 
 
A) R$350,00. 
B) R$250,00. 
C) R$200,00. 
D) R$300,00. 
 

43) O vendedor de artigos infantis recebe 
3% de comissão nas vendas efetuadas. 
Qual a sua comissão numa venda de 
R$7.200,00? 
 
A) R$216,00. 
B) R$108,00. 
C) R$360,00. 
D) R$280,00. 
 

44) No colégio “CARLOTA JOAQUINA” 
52% dos alunos são meninas. Quantos 
alunos possui o colégio, se as meninas são 
em número de 364? 
 
A)760 alunos. 
B)190 alunos. 
C)700 alunos. 
D)800 alunos. 
 

45) Diogo e seus colegas foram ao pesque-
pague “ BIG FISH”, onde se cobram 
R$2,00 de entrada e R$4,00 por 
quilograma de peixe pescado. Diogo 
pescou 8 quilogramas de peixe, quanto ele 
pagará? 
 
A)R$32,00. 
B)R$34,00. 
C)R$40,00. 
D)R$44,00. 
 

ATUALIDADES 
 

46) Alckmin oficializa revogação da 
reorganização escolar em São Paulo. 
Medida foi tomada após série de protestos 

e ocupações de escolas. A decisão foi 
tomada após uma onda de protestos 
realizada por estudantes que ocuparam 
escolas por todo o estado. 196 escolas 
estavam ocupadas, segundo a Secretaria da 
Educação – o sindicato dos professores, 
Apeoesp, afirma que são 205. 
O governador recuou e suspendeu a 
reestruturação que previa o fechamento de 
mais de 90 escolas e afetaria mais de 300 
mil alunos. Entre diversos estudos que 
foram utilizados para a proposta da 
reorganização, está o resultado do Índice 
de Desenvolvimento da Educação do 
Estado de São Paulo (Idesp). 
Segundo o resultado do Idesp: 
 
A) O agrupamento de alunos de diferentes 
faixas etárias não interfere no rendimento 
escolar. 
B) Unidades que atendem alunos de apenas 
uma faixa etária têm desempenho melhor. 
C) O agrupamento dos alunos por 
diferentes faixas etárias diminui a 
ocorrência de conflitos. 
D) As escolas que oferecem mais de um 
ciclo são mais fáceis de administrar. 
 

47)  O mundo enfrenta a pior crise de 
refugiados desde a Segunda Guerra 
Mundial, segundo organizações como a 
Anistia Internacional e a Comissão 
Europeia. Mais de 350 mil imigrantes 
atravessaram o Mediterrâneo desde janeiro 
deste ano e mais de 2.643 pessoas 
morreram no mar quando tentavam chegar 
à Europa, segundo dados da OIM 
(Organização Internacional para as 
Migrações). A travessia do Mediterrâneo é 
feita em botes ou em embarcações 
superlotadas, sem os mínimos requisitos de 
segurança, por traficantes de pessoas. A 
viagem pode custar mais de R$ 10 mil por 
pessoa, o que torna o negócio altamente 
lucrativo - uma única embarcação pode 
render US$ 1 milhão. Mas, apesar do que 
foi apresentado como uma crise migratória 
sem precedentes nas fronteiras da Europa, 
trata-se de pouco em comparação com o 
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que vivem os países vizinhos da Síria – 
que receberam a maior parte dos quase 4,6 
milhões de refugiados que escaparam da 
Síria. Enquanto a União Europeia discute e 
analisa onde colocar os 120 mil 
beneficiários de solicitações de refúgio que 
planeja receber nos próximos dois anos, 
esses países já receberam em conjunto 3,6 
milhões de sírios – 30 vezes a cifra 
europeia. A partir da análise do texto e dos 
fatos atuais que marcam a crise dos 
refugiados, assinale a alternativa que 
apresenta corretamente o país, vizinho da 
Síria, que mais recebeu solicitações de 
refúgio de cidadãos sírios. 
 
A) Alemanha. 
B) Líbano. 
C) Jordânia. 
D) Turquia. 
 

48) Fenômeno El Niño de 2015 deve ser 
um dos mais fortes da história. 
Especialistas alertam que o fenômeno 
climático El Niño atualmente em curso 
pode ser um dos mais fortes da história. 
Segundo climatologistas, este já é o 
segundo mais potente registrado para esta 
época do ano. Caracterizado por um 
aquecimento anormal das águas do oceano 
Pacífico na região tropical, o El Niño pode 
afetar o clima regional e global. Os 
principais efeitos são mudanças dos 
padrões de vento, com reflexos, sobretudo, 
sobre os regimes de chuva em regiões 
tropicais e de latitudes médias. Devido à 
sua provável potência, o El Niño atual foi 
informalmente batizado de Bruce Lee, 
célebre ator de filmes de artes marciais, 
pelo blog da Noaa (agência de atmosférica 
e de oceanos do governo dos EUA). 
Segundo a agência, as temperaturas médias 
da superfície do mar em uma zona chave 
do Pacífico equatorial "poderiam alcançar 
ou superar os 2 graus Celsius acima do 
normal, o que só foi registrado três vezes 
nos últimos 65 anos". 
No caso do Brasil, as principais 
consequências do “El Niño” são: 

A) Chuvas torrenciais no Sertão do 
Nordeste e seca no Sul. 
B) Seca na Amazônia e no Sul e chuvas no 
Sertão do Nordeste. 
C) Mais chuvas na Amazônia e secas no 
Sul. 
D) Mais chuvas no Sul e secas ainda mais 
extremas no Nordeste. 
 

49) Termo é registrado e gera polêmica 
com surfistas brasileiros. Em comunicado, 
Filipe Toledo, Miguel Pupo, Ítalo Ferreira 
e Jadson André ressaltam não terem 
vínculos pessoal e comercial com marca, 
registrada por empresário paulista. A 
expressão foi criada em 2011 pela 
imprensa americana para se referir à nova 
geração de surfistas brasileiros que vem se 
destacando no cenário mundial. E o termo 
pegou de vez com a série de resultados 
expressivos em competições internacionais 
de atletas como Gabriel Medina, Adriano 
de Souza (Mineirinho ), Filipe Toledo & 
Cia. No entanto, por causa de uma questão 
jurídica, o uso da expressão tem sido 
motivo de preocupação para os atletas. Um 
empresário de Praia Grande, em São Paulo, 
entrou com pedido de registro da marca no 
Brasil e em outros países. Os atletas 
alegam que a marca foi registrada para uso 
comercial. Incomodados com a situação, 
alguns surfistas brasileiros que disputam a 
etapa de Trestles do Circuito Mundial de 
Surfe se reuniram nos Estados Unidos e 
decidiram publicar um comunicado 
explicando que não possuem vínculo com 
a marca. Os atletas ainda fizeram questão 
de diferenciar a marca e o programa, 
intitulado com o mesmo nome, transmitido 
pelo canal OFF, da Globosat, ao qual 
reiteram o seu apoio. A “polêmica 
expressão”, utilizada para se referir à nova 
geração de surfistas brasileiros, recebe o 
nome de: 
 
A) “Brazilian Bad Dream”. 
B) “Brazilian Hurricane” 
C) “Brazilian Storm”. 
D) “Brazilian Twister”. 
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50) Moody's tira grau de investimento 
do Brasil. Agência derrubou nota do país 
em dois 'degraus' de uma só vez.  
Das 3 maiores agências, só Moody's não 
tinha tirado selo de bom pagador. A 
agência de classificação de risco Moody's 
rebaixou a nota do Brasil e tirou o grau de 
investimento – selo de bom pagador – do 
país, como já era esperado. A nota do país 
caiu dois degraus de uma vez: passou de 
Baa3, o último nível dentro do grau de 
investimento, para Ba2, que é categoria de 
especulação. A agência também colocou o 
Brasil em perspectiva negativa, indicando 
que pode sofrer novo rebaixamento. O grau 
de investimento é um "selo de qualidade" 
que assegura aos investidores um menor 
risco de calotes. A partir da nota de risco, 
os investidores podem avaliar se a 
possibilidade de ganhos (por exemplo, com 
juros maiores) compensa o risco de perder 
o capital investido em um país. Com 
menos investidores "interessados" no 
Brasil: 
 
A) O país deve receber mais dólares, o que 
acaba tendo reflexos na cotação da moeda 
valorizando o Real. 
B) O país pode perder dólares, o que acaba 
tendo reflexos na cotação da moeda, 
desvalorizando o Real. 
C) O Real deve ficar mais valorizado com 
a retirada de dólares do Brasil. 
D) A inflação deve diminuir, pois os 
produtos cotados em dólar ficarão mais 
baratos. 
 
 
 
 
 
 


