PROVA TEÓRICA DO PROGRAMA DE ESTÁGIO
REMUNERADO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

EDUCAÇÃO
Nome do Candidato:

Assinatura do Candidato:

RG do Candidato:

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
01. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas, contendo 15 questões objetivas e uma
dissertativa correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (05 questões), Matemática
(03 questões), Noções de Informática (03 questões), Conhecimentos específicos (05 questões).
02. Verifique se a impressão e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer
erro, notifique o Responsável pela sala.
03. O candidato deverá preencher corretamente o cabeçalho do caderno de provas, indicando o
nome completo, assinatura e RG.
04. Somente será permitido ao candidato retirar-se definitivamente da sala de prova após
transcorrido o tempo de 30 minutos do seu início, mediante a entrega obrigatória da Folha de
Respostas e da Prova Escrita devidamente preenchidos e assinados, ao responsável da sala.
05. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no
site da Prefeitura Municipal de Varginha, no prazo recursal contra gabarito.
06. Marque a Folha de Respostas indicando a letra correspondente à resposta, com caneta
esferográfica de tinta azul ou preta. É proibido o uso de quaisquer corretivos, tais como fita ou tinta.
07. O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade. Serão consideradas
nulas as questões cujas alternativas estiverem sem marcação, com marcação a lápis (grafite) e/ou
com marcação de mais de uma alternativa.
08. Esta prova é individual. São vedados o uso de calculadora e qualquer comunicação e troca de
material entre os candidatos, consultas a material bibliográfico, cadernos ou anotações de qualquer
espécie.
09. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.
10. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e a Prova Escrita com todas as
folhas rubricadas. As observações ou marcações registradas na Prova não serão levadas em
consideração.
11) Você dispõe de 02 (duas) horas para responder às questões objetivas e à questão dissertativa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GABARITO DO CANDIDATO – RASCUNHO
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 01
No trecho “Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão” (l. 02), nota-se que
o autor, por meio dessa metáfora, expressou:
(A) raiva.
(B) ironia.
(C) descaso.
(D) aborrecimento.
(E) tristeza
QUESTÃO 02
Quando o autor utilizou o termo “outro número” (l. 04), ele fez referência:
(A) à quantidade de dias de cada ano.
(B) ao milagre da renovação.
(C) ao ano que se iniciará.
(D) à ideia de progresso.
(E) ao ano que terminará
QUESTÃO 03
O segundo parágrafo baseia-se unicamente:
(A) nos desejos pela vontade de viver melhor.
(B) na capacidade de amar os outros.
(C) na esperança de dias melhores.
(D) nos votos do autor ao seu leitor.
(E) nos desejos de uma vida tranquila e sem grandes emoções.

QUESTÃO 04

O sujeito do verbo “funcionar” (l. 02) é:
(A) “o milagre da renovação”.
(B) “no limite da exaustão”.
(C) “a esperança”.
(D) “a ideia”.
(E) “o tempo”.

QUESTÃO 05
O pronome “você” é bastante empregado nesse texto. Ele é classificado como pronome de
tratamento, o qual se refere à:
(A) segunda pessoa do plural.
(B) terceira pessoa do singular.
(C) primeira pessoa do singular.
(D) segunda pessoa do singular.
(E) terceira pessoa do plural
MATEMÁTICA
QUESTÃO 06
O chefe de um setor administrativo cronometrou o tempo gasto por duas funcionárias para lacrar
envelopes. Verificou que Bel demora, em média, 2 segundos para lacrar 3 envelopes. Cida é um
pouco mais vagarosa, pois demora, em média, 5 segundos para lacrar 7 envelopes. Supondo que
ambas mantenham o mesmo desempenho apresentado quando o chefe realizou a cronometragem,
pode-se afirmar que enquanto Bel lacrar 180 envelopes, Cida lacrará:
(A) 176 envelopes.
(B) 174 envelopes.
(C) 172 envelopes
(D) 170 envelopes.
(E) 168 envelopes.
QUESTÃO 07
Vitor fez uma pesquisa para saber qual era o gênero de música preferido dos colegas de sua classe.
Cada um deveria escolher apenas um destes gêneros: Sertanejo, Funk, Samba e Rap. Vitor anotou
alguns dos resultados da pesquisa na tabela seguinte:

Sabendo que o total de entrevistados, entre meninos e meninas, foi 40, é correto afirmar que o
número de meninas que escolheram Rap foi
(A) 2

(B)
(C)
(D)
(E)

6
7
11
12

QUESTÃO 08
Um apartamento foi colocado à venda com desconto de 15% sobre seu preço original. Depois de um
mês, como o apartamento não foi vendido, o corretor decidiu dar um novo desconto de 8% sobre o
preço anterior, e o preço resultante do apartamento foi de R$ 391.000,00. Qual era o preço original
do apartamento?
(A) R$ 470.000,00
(B) R$ 480.000,00
(C) R$ 490.000,00
(D) R$ 500.000,00
(E) R$ 510.000,00

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
QUESTÃO 09
Ao enviar um e-mail é possível destinar cópias da mensagem para outros destinatários. Pode-se
enviar uma cópia de um e-mail para alguém, sem que o destinatário original saiba, usando-se o
campo:
(A) Para.
(B) Cc.
(C) Cco.
(D) CCA.
(E) Assunto.

QUESTÃO 10
É possível inserir cabeçalhos, rodapés e números de página nos documentos, que, apesar de não
serem obrigatórios, conferem um toque profissional ao texto.
Para fazer a inserção de um cabeçalho em um documento no Word 2010, deve-se:
(A) Entrar na guia “Cabeçalho” da janela “Configurar página”.
(B) Selecionar a aba “Inserir” e clicar em “Cabeçalho”.
(C) Entrar na guia “Layout da Página” da janela “Cabeçalho”.
(D) Selecionar a aba “Layout da Página” e clicar em “Cabeçalho”.
(E) Selecionar a aba “Exibição” e clicar em “Cabeçalho”.
QUESTÃO 11
Considerando-se os periféricos de um computador, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após,
assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
(1) Dispositivo de entrada.
(2) Dispositivo de saída.

(3) Dispositivo de entrada e saída.
( ) Scanner.
( ) Caixa de som.
( ) Gravador de DVD.
(A) 1 - 2 - 3.
(B) 1 - 3 - 2.
(C) 3 - 2 - 1.
(D) 2 - 1 - 3.
(E) 3 - 1 - 2.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 12
O famoso educador brasileiro Paulo Freire publicou o livro Pedagogia do Oprimido, em 2005, no qual
abordou a concepção “___________ da educação” como instrumento da __________. Criticava o
modelo de educação que se tornava um ato de depositar, em que os educandos são os depositários
e o educador o ____________ e, assim, o “saber” é uma doação dos que se julgam sábios aos que
julgam nada saber. Assinale a alternativa cujos itens completam corretamente as lacunas do
fragmento acima.
(A) bancária – opressão ‐ depositante
(B) liberal ‐ autonomia – idealista
(C) autoritária – dominação – bancário
(D) determinista – escola – transmissor
(E) religiosa – opressão – idealista
QUESTÃO 13
O conteúdo da tirinha se aproxima muito da compreensão de um dos princípios pedagógicos
da educação brasileira. Trata-se:

(A) do ensino de qualidade que busca formar cidadãos capazes de interferir criticamente na
realidade para transformá-la.
(B) da construção do conhecimento que nos remete a refletir nossa prática em sala de aula e
como estruturamos nossa aula.
(C) do desenvolvimento das competências para continuar aprendendo, de forma autônoma e
crítica em níveis mais complexos de estudos.

(D) da contextualização que dá sentido ao que o aluno aprende, fazendo com que relacione o que
está sendo ensinado com sua experiência cotidiana.
(E) da metodologia da problematização como instrumento de incentivo à pesquisa, à curiosidade
e ao desenvolvimento do espírito inventivo.

QUESTÃO 14
Conforme Heloísa Luck (2010), a interdisciplinaridade, no campo da Ciência, corresponde à
necessidade de superar a visão fragmentadora da produção do conhecimento, como também de
articular e produzir coerência entre os múltiplos fragmentos que estão postos no acervo de
conhecimentos da humanidade.
Identifique, dentre as afirmações abaixo, a que não corresponde à ideia do conceito de
interdisciplinaridade.
(A) O pensar e o agir se apoiam no princípio de que nenhuma fonte de conhecimento é, em si
mesma, completa.
(B) A realidade, isto é, o campo e horizonte determinado de vida, é construída, mediante uma teia
de eventos e fatores que ocasionam consequências encadeadas e recíprocas.
(C) O universo é um sistema mecânico composto de unidades materiais elementares, em vista do
que podem ser compreendidas de forma descontextualizada.
(D) A verdade é relativa, pois o que se conhece depende diretamente da ótica do sujeito
cognoscente.
(E) O conhecimento produzido em qualquer área, por mais amplo que seja, representa apenas de
modo parcial e limitado, a realidade que, embora complexa, é una.

QUESTÃO 15
As aprendizagens sob ótica construtivista são organizadas segundo uma determinada tipologia
que identificam as intenções educativas.
Estabeleça a relação entre as aprendizagens apresentadas abaixo e sua respectiva tipologia.
I. Aprendizagem de conteúdos factuais
II. Aprendizagem de conceitos e princípios
III. Aprendizagem de conteúdos procedimentais
IV. Aprendizagem de conteúdos atitudinais
( ) A pessoa pensa, sente e atua de forma mais ou menos concreta frente ao objeto concreto a
quem se dirige, de acordo com os conteúdos desta aprendizagem.
( ) Conjunto de ação ordenadas, que implica em três eixos: realização das ações, exercitação
múltipla e reflexão sobre a própria atividade.
( ) A aprendizagem se expressa através de uma reprodução literal, portanto a compreensão
não é necessária.
( ) Esta aprendizagem se efetiva quando o aluno é capaz de repetir a informação, sabendo
utilizá-la para a interpretação, compreensão ou exposição do fato ou fenômeno.
( ) Aprendizagem que engloba uma série de conteúdos que por sua vez pode-se agrupar
em valores, atitudes e normas.

Das alternativas abaixo, qual a que preenche corretamente a segunda coluna?
(A) I – II – II – IV – III
(B) IV – III – I – II – IV
(C) III – IV – II – II – I
(D) IV – II – I – II – III
(E) III – IV – I – II – IV
QUESTÃO 16 – DISSERTATIVA
Em uma escola de Ensino Fundamental, dois grupos de professores apresentam posicionamentos
diferentes na execução de seus projetos de trabalho.
O grupo A, ao iniciar o trabalho com um conceito/ideia importante, no processo ensino
aprendizagem de sua área de conhecimento, aplica um exercício diagnóstico para
levantar o conhecimento prévio dos alunos em relação ao conceito/ideia que será
trabalhado; interpreta os resultados do exercício; planeja intervenções de acordo com as
necessidades dos alunos, como o grau de construção conceitual dos diferentes grupos,
os diferentes raciocínios, os tipos de erros e outras, bem como intervenções gerais, como
exposições, projetos de trabalhos, exercício para aprofundar a construção conceitual,
exercícios avaliativos e outros procedimentos necessários.
O grupo B, ao iniciar o trabalho com um conceito/ideia importante no processo ensino
aprendizagem de sua área do conhecimento, declara para a classe que vai trabalhar
considerando o ano escolar em que os alunos se encontram, independente do que já
deveriam ter estudado sobre o assunto; expõe o assunto; solicita que abram o livro
didático e leiam o capítulo “X” e respondam aos exercícios do livro; informa que dará
uma prova sobre o tema; após a correção da prova, não volta a trabalhar os
conceitos/ideias porque já está ensinando outros conteúdos e não pode voltar para
novas intervenções.

Com base na leitura dessas situações, posicione-se em relação à conduta pedagógica desses
professores, comparando a postura dos grupos A e B, em relação aos seguintes aspectos:
concepção pedagógica, procedimentos didáticos, compromisso com a educação participativa e com
a aprendizagem significativa dos alunos, em uma escola que tenha qualidade no ensino e na
educação de seus estudantes.
Seu texto deve ter no mínimo 12 e no máximo 20 linhas.

CARTÃO DE RESPOSTAS (Passe as respostas para o gabarito)
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