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CONHECIMENTOS GERAIS – 12 QUESTÕES 

 

01. O Projeto Político Pedagógico deve retratar a identidade da escola. O PPP exige construção e reconstrução, além 

da participação de todos os envolvidos no trabalho escolar. Ao construir um PPP existem três grandes eixos 

norteadores, são eles:  

I. O eixo da flexibilidade está vinculado à autonomia, possibilitando que a escola se organize em seu 

trabalho pedagógico; 

II. O eixo de avaliação que fortalece um aspecto importante a ser notado nos diversos níveis do ensino 

público; 

III. O eixo da liberdade que se expressa na esfera da diversidade de ideias e concepções pedagógicas de 

ensino e da proposta de gestão democrática do ensino público, que será definida em cada sistema de 

ensino. 

 

Quanto aos itens acima: 

a) Apenas o item I está correto. 

b) Apenas os itens I e III estão corretos. 
c) Apenas os itens II e III estão corretos. 

d) Todos os itens estão corretos. 

 

02. A educação inclusiva visa transformar o ambiente escolar em um espaço onde todos possam frequentar sem 

nenhum impedimento. Na lógica inclusiva o aluno é valorizado em suas diferenças e nas formas com que 

estabelece as relações no contexto em que está inserido. O aluno pode demonstrar o seu conhecimento e utilizar-

se de recursos diferenciados para a sua construção.  

No trecho acima: 

a) Apenas a primeira frase está correta. 
b) Apenas a última frase está correta. 

c) Está totalmente correto. 
d) Está totalmente incorreto. 

 

03. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de: 

a) Maus-tratos envolvendo seus alunos. 

b) Respeito desordenado diante aos professores. 
c) Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. 

d) Elevados níveis de repetência. 

 

04. Na Organização da Educação Nacional, incumbir-se aos decentes, exceto: 

a) Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. 

b) Exercer ação redistributiva em relação às suas escolas. 
c) Zelar pela aprendizagem dos alunos.  

d) Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. 
 

05. Os Parâmetros Curriculares Nacionais constituem: 

a) O primeiro nível de concretização curricular 
b) O segundo nível de concretização curricular 

c) O terceiro nível de concretização curricular 
d) O quarto nível de concretização curricular 

 

06. É uma proposta de educação centrada no professor, cuja função se define como a de vigiar e aconselhar os 

alunos, corrigir e ensinar a matéria. Trata-se de: 

a) Pedagogia intrínseca 

b) Pedagogia contemporânea 
c) Pedagogia tradicional 

d) Pedagogia renovada 
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07. A educação escolar compõe-se de educação básica que é formada: 

a) Pela educação infantil. 
b) Pelo ensino fundamental e ensino médio. 

c) Pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. 

d) Pela educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação superior. 
 

08. Julgue as afirmações a seguir: 

 

I- O desenvolvimento geral do individuo será resultado de suas potencialidades genéticas e, sobretudo, das 

habilidades aprendidas durante as várias fases da vida. A aprendizagem está diretamente relacionada com o 

desenvolvimento cognitivo. 

II- A aprendizagem é um processo contínuo que ocorre durante toda a vida do indivíduo, desde a mais tenra 

infância até a mais avançada velhice. Normalmente uma criança deve aprender a andar e a falar; depois a ler e 

escrever, aprendizagens básicas para atingir a cidadania e a participação ativa na sociedade. 

 

Quanto a essas afirmações: 

a) Ambas estão corretas. 
b) Ambas estão incorretas. 

c) Somente a afirmação I está correta. 
d) Somente a afirmação II está correta. 

 

09. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para 

o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes: 

 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares corregedoras; 

III - direito de organização e participação em entidades estudantis; 

 

Estão corretos os itens: 

a) Somente I e II 

b) Somente I e III 
c) Somente II e III 

d) I, II e III 
 

10. Quanto ao Plano Municipal de Educação de Otacílio Costa, com vigência de 2015 a 2024, estão corretas as metas 

abaixo, exceto: 

a) Universalizar a Educação Superior para toda a população maior de 18 (dezoito) anos de idade e garantir 

que pelo menos 90% (noventa por cento) dos estudantes concluam essa etapa até os 30 (trinta) anos, 

até o último ano de vigência deste Plano. 
b) Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) 

anos de idade e elevar, até o final do período de vigência deste Plano, a taxa líquida de matrículas no 
ensino médio para 90% (noventa por cento). 

c) Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, 
de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos(as) alunos(as) da educação básica. 

d) Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a 

titulação de 7% como mestres e 3% como doutores durante a vigência deste Plano. 
 

 

11. Conforme Lei Municipal nº 134/2011, Capítulo VIII – DA EDUCAÇÃO DO CAMPO, em seu Art. 40, estão corretos 

os incisos abaixo, exceto: 

 

O Poder Público dispensará especial atenção à oferta de educação básica para a população do campo, que será 

adaptada às suas peculiaridades mediante regulamentação específica e levará em conta: 
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a) I - O envolvimento dos órgãos municipais de educação, órgãos e entidades da agricultura, de pesquisa, 

assistência técnica e extensão rural, escolas, famílias e a comunidade na formulação de políticas 
educacionais específicas e na oferta de educação escolar. 

b) II – O mesmo currículo será elaborado para a educação do campo, idêntico ao currículo da educação 
básica urbana, em considerando que os conteúdos são apropriados para atender às necessidades e 

interesses destes alunos, não havendo necessidade de diferenciação na articulação entre a cultura local e 

as dimensões gerais do conhecimento e da aprendizagem. 
c) III - Adoção de metodologias, programas e ações voltados para a transformação das condições de vida 

do campo, proporcionando à população do campo a auto-sustentação e auto-determinação. 
d) V - Formação pedagógica dos docentes, buscando superar o isolamento do docente do campo, 

estabelecendo formas que reúnam docentes de diversas escolas para estudo, planejamento e avaliação 

das atividades pedagógicas. 
 

12. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais: 

 

“A interdisciplinaridade supõe um eixo integrador, que pode ser o objeto de conhecimento, 

um projeto de investigação, um plano de intervenção. Nesse sentido, ela deve partir da 

necessidade sentida pelas escolas, professores e alunos de explicar, compreender, intervir, 

mudar, prever, algo que desafia uma disciplina isolada e atrai a atenção de mais de um olhar, 

talvez vários (BRASIL, 2002, p. 88-89)”. 

 

Dentro do que propõe a Proposta Curricular do Ensino Fundamental do Município de Otacílio Costa sobre 

interdisciplinaridade, analise as afirmativas abaixo e julgue-as com V para verdadeiras e F para falsas: 

 

(__) A partir das disciplinas escolares, as relações interdisciplinares se estabelecem quando conceitos, teorias ou 

práticas de uma disciplina são chamados à discussão e auxiliam a compreensão de um recorte de conteúdo qualquer 

de outra disciplina. 

(__) A partir das disciplinas escolares, as relações interdisciplinares se estabelecem quando, ao tratar do objeto de 

estudo de uma disciplina, buscam-se nos quadros conceituais de outras disciplinas referenciais teóricos que 

possibilitem uma abordagem mais abrangente desse objeto. 

(__) Estabelecer relações interdisciplinares é uma tarefa que se reduz a uma readequação metodológica curricular, 

como foi entendido, no passado, pela pedagogia dos projetos. 

(__) As disciplinas escolares não são herméticas, fechadas em si, mas, a partir de suas especialidades, chamam umas 

às outras e, em conjunto, ampliam a abordagem dos conteúdos, de modo que busquemos, cada vez mais a 

totalidade, numa prática pedagógica que leve em conta as dimensões científica, filosófica e artística do conhecimento. 

 

A alternativa que contém a ordem de preenchimento adequada e respectiva para as lacunas é: 

a) V – F – F – F 

b) F – V – V – V 
c) V – F – V – F 

d) V – V – F – V 
 

13. Pela Lei Complementar nº 134/2011 que cria e organiza o Sistema Municipal de Ensino do Município de Otacílio 

Costa e dá outras providências, são princípios da educação escolar, no município, exceto: 

a) Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. 

b) Gestão democrática do ensino público em dissonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. 
c) Promoção de propostas pedagógicas que transcendam o espaço físico da instituição educacional e 

estabeleçam um intercâmbio com as demais instituições da sociedade e as práticas sociais. 
d) Promoção da interação da escola com a comunidade e movimentos sociais, da justiça social, da igualdade 

e da solidariedade. 
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14. Segundo a LDB, os sistemas municipais de ensino compreendem, exceto: 

 

I. As instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo Poder Público 

municipal;  

II. As instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada; 

III. Os órgãos municipais de educação; 

 

Estão corretos os itens: 

a) Somente I e II 
b) Somente I e III 

c) Somente II e III 
d) I, II e III 

 

15. Os Parâmetros Curriculares Nacionais auxiliam o professor na tarefa de reflexão e discussão de aspectos do 

cotidiano da prática pedagógica, a serem transformados continuamente pelo professor. Algumas possibilidades 

para sua utilização são: 

 

I. Identificar, produzir ou solicitar novos materiais que possibilitem contextos mais significativos de 
aprendizagem. 

II. Refletir sobre a prática pedagógica, tendo em vista uma coerência com os objetivos propostos. 
 

Essas afirmações: 

a) Ambas estão corretas. 

b) Ambas estão incorretas. 

c) Somente a afirmação I está correta. 
d) Somente a afirmação II está correta. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 15 QUESTÕES 

 

16. As áreas degradadas são geradas por intervenções significativas nos processos do meio físico, impactando 

negativamente o ambiente. Sobre os processos de recuperação, restauração e reabilitação ambiental, assinale as 

alternativas corretas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Relação entre os conceitos de degradação, restauração, recuperação e reabilitação (ABGE, apud SILVA, 2005). 

 

I – A reprodução das condições exatas do local, tais como eram antes da alteração pela intervenção antrópica 

é chamada de Restauração. 
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II – Recuperação é o trabalho pelo qual o local passa, de modo que as condições ambientais acabem se 

situando próximas as condições anteriores a intervenção, ou seja, devolve-se ao local o equilíbrio e a 

estabilidade dos processos atuantes. 

III – A Reabilitação trata de reaproveitar a área para outra finalidade, ou seja, destinar o local alterado a uma 

dada forma de uso do solo, de acordo com estudo prévio e em condições compatíveis com a ocupação 

circunvizinha. 

 

a) I, II e III 
b) I e II 

c) I e III 

d) II e III 
 

17.  Dadas às funções, assinale a alternativa que contém os nomes das organelas celulares, respectivamente. 

 

I. Sede de importantes etapas da respiração celular. 

II. Agem na digestão de partículas ingeridas pela célula. 

III. Transporte e armazenamento de substâncias; síntese de proteínas no retículo rugoso. 

IV. Concentração e secreção de substâncias; síntese de proteínas no retículo rugoso. 

 

a) Lisossomos; Mitocôndrias; Complexo Golgiense; Retículo Endoplasmático 
b) Centríolo; Lisossomos; Complexo Golgiense; Retículo Endoplasmático 

c) Mitocôndrias; Lisossomos; Retículo Endoplasmático; Complexo Golgiense 
d) Peroxissomos; Lisossomos; Centríolo; Retículo Endoplasmático 

 

18. Indique verdadeiro ou falso e assinale a alternativa correspondente: 

 

(__)- O Pantanal caracteriza-se por uma região plana de miscelânea de espécies vegetais de diferentes 

formações, que no verão provocam alagamentos devido as cheias dos rios. Ocorre nos estados do MT/MS. 

(__)- A Mata Atlântica estende-se do litoral RN ao litoral RS, com características densa, perene, heterogênea 

e bem preservada. 

(__) A Caatinga caracteriza-se por plantas xerófitas, adaptadas ao clima do sertão do NE, com arbustos de 

raízes profundas e espinhos. 

 

a) V, V, V 
b) V, F, V 

c) V, F, F 
d) F, V, F 

 

19. Faça a correlação: 

 

A – Leucócitos 

B – Eritrócitos 

C – Plaquetas 

 

(__) Células anucleadas, formato de disco bicôncavo e contém uma proteína importante para o transporte de 

oxigênio. 

(__) Existem 5 tipos na corrente sanguínea com papel na remoção de partículas estranhas no sangue. 

(__) Fundamentais para o processo de coagulação. 

 

Assinale a alternativa que corresponde à ordem correta de preenchimento das lacunas: 

a) A, B, C 
b) C, A, B 

c) C, B, A 

d) B, A, C 
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20. A evolução das espécies é capaz de definir ou pelo menos supor os  parentescos mais próximos dos organismos. 

Sobre o parentesco entre humanos e chimpanzés é correto afirmar que: 

a) Humanos evoluíram de chipanzés, por isso possuem tantas semelhanças. 
b) Humanos são mais evoluídos do que qualquer outra linhagem existente, inclusive os chimpanzés.  

c) Humanos e chimpanzés são primos evolutivos e compartilham um ancestral comum. 
d) Humanos e chimpanzés não possuem características semelhantes, por isso não possuem um ancestral 

comum. 
 

21. Os seres humanos desenvolveram a habilidade de se relacionar com quase todos os ambientes existentes no 

Planeta, e nem sempre essa relação é benéfica. O ambiente marinho é um dos mais afetados, sofrendo influência 

das atividades humanas que alteram as características do local. 

Qual das ações abaixo praticadas pelo homem não representa perigo aos ambientes marinhos? 

a)  Liberação de esgotos domésticos, que despejados em rios ou diretamente nos mares, contribuem para a 
diminuição da diversidade biológica. 

b)  Derramamento de petróleo, onde o óleo que se espalha pela superfície das águas e caminha à mercê das 

correntes e ondas, acaba por sufocar milhares de organismos. 
c)  Práticas de atividades de educação ambiental estabelecendo uma relação afetiva e buscando o 

desenvolvimento e o respeito ao ambiente pelo conhecimento e  contato direto. 
d)  Ocupação humana do nosso litoral estimulada pela indústria do turismo e mal assessorada pelo segmento 

imobiliário, impactando o ambiente marinho principalmente o costeiro. 
 

22. A Malária é considerada uma doença endêmica do Brasil, mais especificamente na região amazônica, este fato dá-

se ao fato de que: 

a) A Malária é transmitida por uma espécie de mosquito e seus principais criadouros encontram-se na região 

Amazônica. 

b) A bactéria que causa a Malária só sobrevive em temperaturas elevadas e com ar úmido, encontramos 
estas características na região Amazônica. 

c) A Malária é transmitida por caramujos, encontrados nos rios pertencentes a região Amazônica. 
d) A Malária é causada por uma bactéria e é transmitida por falta de higiene e saneamento básico, 

encontramos essas características na região Amazônica. 

 

23. Os vacúolos contráteis ou pulsáteis presentes nos protozoários de água doce, como, por exemplo, a Amoeba 

proteus, são responsáveis: 

a) Pelo equilíbrio osmótico ao absorverem água para as células. 
b) Pelo equilíbrio osmótico ao eliminarem o excesso de água nas células. 

c) Pela locomoção desses organismos. 
d) Pela fagocitose. 

 

24. As frases finais do livro “Origem das Espécies” de Charles Darwin, talvez figurem entre as frases mais citadas de 

toda a biologia: 

 

“Há uma grandiosidade singela neste modo de enxergar a vida, com suas forças de crescimento, 

assimilação e reprodução, tendo sido originalmente soprada sobre a matéria gerando uma ou 

algumas poucas formas, e enquanto nosso planeta girava de acordo com leis fixas, e a terra e a água 

se substituíam num ciclo de mudanças, de uma origem tão simples, pelo processo de seleção gradual 

de mudanças infinitesimais, infinitas formas de grande beleza evoluíram. (The Foundations of the 

Origin of Species: Two essas written in 1842 and 11844 by Charles Darwin In Carrol, S. B. Infinitas 

formas de Grande Beleza. Ed. Jorge Zahar. 2005) 

 

Sobre o trecho acima, assinale a alternativa correta: 

a) Apesar de ter sido escrito por Darwin, o trecho acima contém um claro viés lamarckista evidente na 
necessidade de “mudanças infinitesimais” para a ocorrência do processo evolutivo. 

b) Mais importante do que os processos evolutivos, o trecho acima apresenta uma defesa da abiogênese 
característica dos primeiros darwinistas.  
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c) Apesar de ter sido escrito por Darwin, o trecho acima contém um claro viés lamarckista evidente no papel 

da “seleção gradual” no processo evolutivo. 
d) Hoje sabe-se que a variabilidade representada nas “mudanças infinitesimais” decorre, principalmente de 

mutações genéticas. 
 

25. “A natureza seleciona as formas mais adaptadas, favorecendo a sua sobrevivência, em detrimento das formas 

menos adaptadas, que tendem a perecer.” Essa afirmação é embasada em qual teoria? 

a) Lamarck – Seleção natural 
b) Darwin – Lei dos caracteres adquiridos 

c) Lamarck – Lei do uso e desuso 
d) Darwin – Seleção natural 

 

26. O lixo produzido todos os dias nas residências deve ser enviado aos aterros sanitários para ser descartado 

adequadamente. Contudo, em muitas cidades do Brasil esse material acaba em lixões a céu aberto. 

Sobre os lixões, assinale a alternativa correta: 

a) Não apresentam riscos ao ambiente e a saúde das pessoas. 
b) O chorume, líquido resultante da decomposição do lixo, pode contaminar o solo e as águas subterrâneas. 

c) Todo lixo descartado é tratado posteriormente. 
d) Apenas os materiais recicláveis são descartados nos lixões. 

 

27.  Algumas espécies vegetais dependem de insetos para sua proteção, desenvolvendo assim algumas estruturas ou 

substâncias que os atraiam. Essa relação ecológica é conhecida como: 

a) Comensalismo 

b) Polinização 
c) Mutualismo 

d) Predação 
 

28.  As proteínas primárias são formadas por longas cadeias de aminoácidos ligados por: 

a) Pontes de hidrogênio 
b) Ligações glicosídicas 

c) Pontes dissulfeto 
d) Ligações peptídicas 

 

29. Há dois tipos de elementos traqueais: traqueídes e elementos de vaso. As traqueídes são típicas de 

gimnospermas, já os elementos de vaso são característicos de angiospermas. Sabendo que traqueídes se diferem de 

elementos de vaso assinale a alternativa que apresenta essa característica.  

a) Fibras libriformes 
b) Espessamento lignificado das paredes  

c) Crescimento apical intrusivo 
d) Placas de perfuração 

 

30. Na constituição de ovos frescos o albúmen é uma solução de viscosidade mínima em determinadas regiões. A 

viscosidade do albúmen é ligada ao pH do meio. Existe a indicação que o complexo ovomucina–lisozima diminui com 

a alcalinização do meio, desta forma diminuindo a viscosidade. Esta característica reflete intimamente a qualidade do 

produto. Diversos estudos têm sido realizados avaliando o efeito da adição de carotenoides sobre a viscosidade do 

albúmen em ovos frescos. 

Sobre esses dois compostos citados, assinale a alternativa correta. 

a) Compostos pigmentantes naturais em rações de poedeiras auxiliam na qualidade e desenvolvimento de 
seus produtos.   

b) Constituída de alta fonte de lipídeos a albumina auxilia no armazenamento de grande quantidade de 
energia presente em ovos frescos.  

c) Os carotenoides sendo ricos em substâncias proteicas melhoram a qualidade de ovos frescos produzidos 

por poedeiras.  
d) Compostos pigmentantes naturais, como a albumina auxiliam na qualidade de ovos frescos.  
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DESTAQUE AQUI 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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PLANO DE AULA 

 

Tendo como embasamento teórico as diretrizes, os princípios e os pressupostos metodológicos que regem a 

Proposta Curricular do Ensino Fundamental da Rede Pública do Município de Otacílio Costa, elabore um Plano de 

Aula. 

 O Plano deverá conter todos os elementos do quadro organizacional do planejamento e do modelo de plano de aula 

proposto pela Secretaria Municipal de Educação do Município. O conteúdo é de livre escolha do candidato e deverá 

estar em consonância com o cargo/área ou disciplina para o qual está concorrendo.  

 

CONCEITO: 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

CONTEÚDO: 
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AÇÃO/OPERAÇÃO: 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

AVALIAÇÃO: 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 


