CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA DE GOUVELÂNDIA -GO
no 01/2019
cargo

PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO
caderno de provas

leia com atenção as instruções abaixo
Prezado(a) Candidato(a),
1. Ao receber este caderno, confira se ele contém as questões objetivas com 40 (quarenta) itens, ordenados de 1 a 40, com alternativas de A a E; sendo que apenas uma alternativa é correta. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito,
solicite ao Fiscal de Sala as providências cabíveis.

2. Durante a prova não poderá ser utilizado nenhum material de consulta. Não se comunique com outros candidatos, não use
chapéu, óculos escuros, relógio e nem se levante sem autorização do Fiscal de Sala.
3. O cartão-resposta deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a) com caneta esferográfica TRANSPARENTE de tinta azul
ou preta, devendo cobrir inteiramente o espaço correspondente à alternativa escolhida. O cartão não poderá ser rasurado,
dobrado ou amassado. Não haverá substituição de cartão-resposta.

MARQUE ASSIM

NÃO MARQUE ASSIM
4. A assinatura do(a) canditado(a) no cartão-resposta é necessária e fundamental para sua identificação.

5. No momento da identificação, o(a) candidato(a) deverá escrever, no espaço apropriado do cartão-resposta, com a sua
caligrafia usual, a seguinte frase:

Vencer a si próprio é a maior das vitórias.

8. O tempo máximo de duração da prova é de 3 (três) horas, incluindo o preenchimento do cartão resposta, contadas a partir

da autorização dada pelo Fiscal de Sala.

9. O(a) candidato(a) somente poderá entregar a prova depois de transcorrida, pelo menos, 1 (uma) hora de seu início. Após
a entrega, o(a) mesmo(a) deverá retirar-se da sala e do local de prova, não podendo mais ir ao banheiro.
10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto após a aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
11. O(a) candidato(a) poderá levar o caderno de questões, SOMENTE, 15 minutos antes do término da prova.

12. O não cumprimento a qualquer uma das instruções deste caderno e do edital no 01/2019 poderá implicar na anulação
da sua prova.
13. A avaliação da prova objetiva levará em consideração somente as respostas transferidas para o cartão-resposta.

14. A folha de texto definitiva da Prova Discursiva não poderá ser assinada, rubricada, nem conter em outro local que não
apropriado qualquer palavra, desenho ou marca que a identifique, sob pena de anulação. A detecção de qualquer marca
identificadora no espaço destinada a transcrição do texto definitivo acarretará na anulação da prova do(a) candidato(a). No
momento da entrega da Prova Discursiva o(a) candidato(a) deverá realizar o destaque da filipeta na presença do fiscal de
sala, o qual receberá tanto a prova discursiva quanto a filipeta correspondente.
15. Caberá recurso sobre o conteúdo da prova em até 2 (dois) dias úteis após a divulgação do gabarito, que estará disponível
no site www.ifepbr.org.br
boa prova a todos!
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(d) Apenas os itens II e III estão corretos.

LÍNGUA PORTUGUESA

(e) Todos os itens estão corretos.

As questões de 01 a 10 dizem respeito ao Texto. Leia-o atentamente
antes de respondê-las.

(Texto)

QUESTÃO 04

O trecho do Texto “[...] que um cão vive” (linha 9) exerce função sintática de:
(a) Sujeito.

(b) Adjunto adverbial.

(c) Adjunto adnominal.

(d) Complemento nominal.
(e) Objeto direto.

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa em que a palavra é acentuada pela regra das “palavras paroxítonas terminadas em ditongo”:
(a) “Está” (linha 1).
(b) “Há” (linha 1).

(c) “Década” (linha 1).

QUESTÃO 01

(d) “Cão” (linha 5).

A partícula “que” presente na linha 8 introduz uma:

(e) “Estágio” (linha 10).

(a) Oração subordinada adjetiva restritiva.

QUESTÃO 06
A partícula "que" presente na linha 9 exerce a seguinte função morfológica:

(b) Oração subordinada adjetiva explicativa.

(c) Oração subordinada substantiva predicativa.

(a) Pronome relativo.

(d) Oração subordinada substantiva subjetiva.

(b) Pronome apassivador.

(e) Oração subordinada substantiva objetiva direta.

(c) Conjunção integrante.

QUESTÃO 02

“A suposição é que [...]” (linha 8). Com base na transitividade verbal, é
correto afirmar que o verbo apresentado acima representa um:
(a) Verbo de ligação.

(b) Verbo intransitivo.

(c) Verbo transitivo direto.

(d) Verbo transitivo indireto.
(e) Verbo bitransitivo.

QUESTÃO 03

03. De acordo com o Texto e seu contexto, a suposição é que:

I- Cada ano que um cão vive equivale a sete anos humanos;
II- Não há conversão entre a idade humana e a idade animal;
III- Cada ano que um cão vive equivale a onze anos humanos.
Dos itens acima:

(a) Apenas o item I está correto.

(b) Apenas o item III está correto.

(c) Apenas os itens I e II estão corretos.
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(d) Índice de indeterminação do sujeito.
(e) Conjunção coordenativa.

QUESTÃO 07

Sobre os travessões empregados na linha 4 e 6, respectivamente, assinale a alternativa correta:
(a) Poderiam ser corretamente substituídos por dois pontos.
(b) Poderiam ser corretamente substituídos por vírgulas.
(c) Foram incorretamente empregados.

(d) Poderiam ser suprimidos sem qualquer prejuízo de pontuação ao
Texto.
(e) Foram empregados para isolar uma oração subordinada adjetiva.
QUESTÃO 08

Com base nos encontros consonantais e nos dígrafos, analise:
I- “está” (linha 1);
II- “envelheceu” (linha 2);
III- “humanos” (linha 6).
Dos itens acima:
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(a) Apenas o item I configura um encontro consonantal.

(a)

(b) Apenas o item II configura um encontro consonantal.

(c) Apenas os itens I e III configuram um encontro consonantal.

(b)

(d) Apenas o item I configura um dígrafo.

(c)

QUESTÃO 09

(d)

A palavra “generalizada” (linha 2), no contexto em que está inserida,
exerce função morfológica de:

(e)

(e) Apenas o item III configura um dígrafo.

(a) Pronome.

(b) Substantivo.

A figura geométrica plana que possui 5 lados iguais é classificada como:

(c) Adjetivo.

(a) Hexágono.

(d) Advérbio.
(e) Artigo.

QUESTÃO 13

(b) Pentágono.
QUESTÃO 10

(c) Quadrado.

Na formação da palavra "deslealdade", é correto afirmar que há o processo de:

(e) Decágono.

(a) Derivação prefixal.
(b) Derivação sufixal.

QUESTÃO 14

Observe a figura abaixo.
É correto afirmar que o ângulo α é igual a:

(c) Derivação parassintética.

(a) 180°.

(d) Derivação sufixal e prefixal.
(e) Derivação regressiva.

(d) Triângulo.

(b) 50°.
(c) 80°.

MATEMÁTICA

(d) 160°.
(e) 20°.

QUESTÃO 11

QUESTÃO 15

Em uma atividade escolar de laboratório, a seguinte expressão matemática foi utilizada para relacionar a posição de um objeto com o passar do tempo:

Se 3x² – 54x = 0, um dos resultados para x que satisfaz a equação é:

Nesta expressão, t é o instante, em segundos, que o objeto ocupa uma
determinada posição p, em metros. É correto afirmar que, se t = 5 s, p
é igual a:

(c) 6.

p = 2t² + 4t + 5

(a) 75 m.

(b) 50 m.
(c) 48 m.

(d) 35 m.
(e) 44 m.

QUESTÃO 12

Obtenha o resultado abaixo e assinale a alternativa correta:
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(a) 9.

(b) 12.
(d) 18.
(e) 1.

QUESTÃO 16

Uma determinada aplicação financeira rende a juros compostos 10%
ao ano. Se o valor aplicado foi R$ 8.500,00, após 2 anos, o valor acumulado é:
(a) R$ 10.285,00.
(b) R$ 8.930,00.
(c) R$ 9.105,00.

(d) R$ 11.826,00.
(e) R$ 16.000,00.

3/8

Gouvelândia - GO

QUESTÃO 17

O consumo de determinado veículo é 9 km/l. Uma viagem de 90 km
terá consumido:
(a) 2 litros de combustível.

(b) 10 litros de combustível.
(d) 12 litros de combustível.
QUESTÃO 18

Um boleto de R$ 180,00 foi pago após a data do vencimento, de forma
que uma multa de 4% foi cobrada. O valor pago, após a incidência da
multa, é:
(a) R$ 230,00.

(b) R$ 193,50.

(d) Porto de Minas.

QUESTÃO 22

O estado de Goiás foi dividido, dando origem ao estado de Tocantins,
anteriormente a proposta de separação das duas regiões já havia sido
discutida, mas foi vetada pelo presidente militar, Figueiredo, e por seu
sucessor José Sarney. A divisão só foi concluída:
(a) Após a consolidação da Constituição de 1988.

(b) Com a fundação da superintendência de desenvolvimento centro-oeste, em 1990.
(c) Após o referendo estadual aplicado no ano de 1992.

(e) Com a fundação da nova capital brasileira, em 1960, a região norte
desmembrou-se do restante do estado.

(d) R$ 187,20.

QUESTÃO 23

QUESTÃO 19

Uma biblioteca particular possui 20 livros de literatura para cada 5 livros de Matemática. É correto afirmar que a razão de livros de literatura em relação aos livros de Matemática é:
(a) 5 : 20.
(b) 3 : 5.

O estado de Goiás possui diferentes características físicas, seu relevo
é bem variado e possui chapadas, planaltos, depressões e vales, as altitudes mais baixas do estado estão concentradas na região oeste, e a
maior altitude está no:
(a) Pouso Alto.

(b) Pico da Neblina.

(c) Serra da Mantiqueira.

(c) 4 : 1.

(d) Pico da bandeira.

(d) 1 : 2.
(e) 3 : 5.

(c) Navegação Minas Goiás S/A.

(d) Após a criação dos parques industriais de Tocantins em 1973.

(c) R$ 184,00.

(e) R$ 196,00.

(b) Transportadora Franco Barbosa.

(e) Balsa dos bandeirantes.

(c) 5 litros de combustível.

(e) 8 litros de combustível.

(a) Ferrovia de comércio Barbosa.

(e) Chapada Diamantina.
QUESTÃO 20

QUESTÃO 24

Em um determinado evento há 42 mulheres e 58 homens que participam de um sorteio envolvendo um determinado prêmio. A probabilidade de ser sorteada uma mulher é:

Em Anápolis, Goiás, encontra-se um grande distrito industrial, o DAIA,
neste polo industrial encontra-se uma produção diversificada. A única
alternativa que descreve incorretamente um exemplo pertencente a
este polo é:

(b) 70%.

(b) Indústria têxtil.

(a) 56%.

(c) Produção de aparelhos celulares.

(c) 38%.

(d) Produção alimentícia.

(d) 35%.
(e) 42%.

(a) Indústria automobilística.

(e) Produção mineral.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21

Em 1952, na região onde atualmente pertence à Gouvelândia, Antônio
Franco Barbosa juntamente com outros pioneiros, fundaram, para facilitar o intercambio comercial entre Minas Gerais e São Paulo, a empresa:
PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO

QUESTÃO 25

Pela primeira vez, Papa nomeia uma mulher para Secretaria de Estado
do Vaticano, divulgado no dia 15 de janeiro, a advogada italiana, Francesca Di Giovanni, que está no Vaticano há 27 anos deverá ocupar a
tarefa de:
(a) Administrar a divisão que coordena as relações da Santa Sé com as
Nações Unidas e outras organizações intergovernamentais.
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(b) Fazer parte da comissão internacional pela paz junto a Organização
das Nações Unidas.

(c) Organizar uma comitiva católica internacional pelo direito feminino e emancipação das mulheres.
(d) Presidirá a divisão internacional do Vaticano em favor da vida, defendendo o combate a legalização do aborto.
(e) Gerenciar as principais tarefas papais de chefe de estado e organizar a agenda internacional do líder religioso.

(a) Planos Municipais de Infra Estrutura (PMIF)

(b) Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB).

(c) Projetos de Ampliação e Desenvolvimento de Água e Esgoto (PADAE).
(d) Projeto de Desenvolvimento Municipal (PDM).
(e) Programa de Rede Água e Esgoto (PRAE).
QUESTÃO 30

QUESTÃO 26

Meghan Markle, a duquesa de Sussex e seu esposo, o príncipe Harry,
colocaram a família real inglesa em meio a uma crise, após o casal
anunciar:
(a) Mudarem-se definitivamente para o Canadá.

(b) Deixar a função de membros seniores da família real.

(c) Abdicar a sucessão real, já que eram os próximos na linha genealógica.

(d) Abrir processo contra o pai da duquesa devido à exposição de sua
vida.
(e) Poder participar da vida política inglesa concorrendo a cargos diplomáticos.
QUESTÃO 27

O Brasil inaugurou no mês de janeiro uma nova base de pesquisas na
Antártica, 8 anos após um incêndio ter destruído a base anterior. O diferencial desta nova construção é a preocupação com a sustentabilidade. Nesse sentido, é correto afirmar:
(a) A energia gerada para os laboratórios provêm da luz solar.

(b) A estação foi projetada para não produzir lixo, reciclando os rejeitos no próprio local.

(c) Evita-se a transmissão de informações via satélite, tendo em vista
que as ondas afetam a formação das geleiras.
(d) Os acabamentos foram feitos na Antártica, com materiais naturais,
o que diminui seu impacto local.
(e) Toda a estrutura usada na construção é desmontável e reciclável.
QUESTÃO 28

O chefe militar iraniano Qasem Soleimani, morto em um atentado dos
Estados Unidos no aeroporto de Bagdá, no Iraque e aumentou a tensão
entre os dois países. Para realizar este ataque o exército estadunidense
utilizou:
(a) Mísseis teleguiados.
(b) Atiradores de elite.

(a) Todas as crianças de 6 meses a menores de 1 ano devem ser vacinadas.
(b) Todas as crianças recém-nascidas devem ser vacinadas.

(c) Todas as crianças que completam um ano devem ser vacinadas.

(d) Aos quinze meses de idade as crianças devem ser vacinadas, dose
única por toda a vida.
(e) Pessoas entre 15 e 29 anos que nunca tomara a vacina devem procurar um posto de saúde para vacinação.
QUESTÃO 31

De acordo com a Constituição Federal, a República Federativa do Brasil, é formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem
como fundamentos:
I- A soberania;
II- A cidadania;
III- A defesa pela paz;
IV- A autodeterminação dos povos;
V- O pluralismo político.
Estão corretos:

(a) Todos os itens estão corretos.

(b) Apenas os itens, I e II estão corretos.

(c) Apenas os itens I, II e V estão corretos.

(d) Apenas os itens II, III e IV estão corretos.

(e) Apenas os itens II, III, IV e V estão corretos.
QUESTÃO 32

Segundo a Lei Orgânica do município de Gouvelândia, é correto afirmar sobre o sistema previdenciário dos servidores municipais:
(a) O Município vinculará o sistema de previdência social dos servidores à iniciativa privava ou vinculará ao sistema federal.

(c) Drones militares.

(b) O Município criará sistema de previdência social para os servidores ou poderá vincular-se, através de convênio, ao sistema previdenciário do Estado.

(d) Envenenamento.

(e) Tropas do exército.

Devido ao aumento da incidência de Sarampo nos últimos anos, o Ministério da Saúde recomenda que a vacina em alguns Estados seja administrada a partir da chamada dose zero, esta dose se refere a:

QUESTÃO 29

Os estudos financeiros para prestação do serviço, definição das tarifas entre outros detalhes, que devem ser realizados, obrigatoriamente,
por cada município, sem os quais fica impedido de receber verbas para
projetos de água e esgoto. Este conjunto de estudos é utilizado para
elaborar os:
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(c) O município estabelecerá diretrizes previdenciárias apenas aos
servidores das autarquias, os demais estarão vinculados ao sistema da
União.
(d) O município está isento de criar um sistema previdenciário próprio, estando seus servidores ligados automaticamente ao sistema federal.
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(e) O município adotará somente o sistema previdenciário de sua comarca, sendo proibida a vinculação a sistemas privados ou de outras
instâncias estatais.
QUESTÃO 33

A Lei Orgânica Municipal poderá ser emendada mediante a proposta
dos seguintes atores políticos:
(a) Somente do prefeito municipal.

(b) Exclusivamente um terço dos vereadores da Câmara Municipal.
(c) Exclusivamente por 10% da população acima de 16 anos.

(d) Um terço, no mínimo, dos membros da Câmara municipal, ou prefeito.
(e) Por proposta de qualquer cidadão ou servidor mediante comprovação fundamentada.
QUESTÃO 34

No dia 14 de janeiro de 2020, o Diário Oficial da União publicou que os
Turistas brasileiros não vão precisar mais de visto para visitar o Catar,
e vice-versa. Segundo este acordo, os dois países permitirão:

(a) Que seus habitantes permaneçam no território alheio sem visto de
entrada por um período máximo de 90 dias por 12 meses, após a data
da primeira entrada.
(b) Que seus habitantes permaneçam no território alheio por um período de 90 dias a cada seis meses, após a primeira entrada.
(c) Que seus habitantes possam transitar livremente entre os dois países de modo a facilitar a livre circulação e o comércio entre ambos.

(d) Que seus habitantes possam permanecer no território alheio por
60 dias por 12 meses.

(e) Que seus habitantes possam permanecer por um prazo de até 90
dias como turistas e 180 dias como estudantes de qualquer nível.
QUESTÃO 35

A brasileira Petra Costa e sua obra “Democracia em vertigem” foi indicada ao Óscar do ano de 2020, concorrendo na categoria:
(a) Melhor filme de ficção.

(b) Melhor filme estrangeiro.

QUESTÃO 36

Nesta tendência pedagógica a aprendizagem é organizada segundo
etapas de desenvolvimento mental, privilegiando atividades nas quais
o aluno aprende a aprender. A breve descrição apresentada se refere à
tendência conhecida como:
(b) Liberal progressista.
(c) Antroposófica.
(d) Tradicional.

(e) Montessoriana.
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(a) Valoriza, sobretudo, os conhecimentos anteriores que o aluno traz,
colocando-o no centro do trabalho de aprendizagem.

(b) Foca atividades de grupo, na linguagem e nos relacionamentos interpessoais.
(c) Destaca a formação humanista, com foco não só nos conteúdos acadêmicos, mas também, musical e artes plásticas.

(d) O ensino é ativo, enfatiza os exercícios de concentração individual
e, nas fases iniciais, estimula a manipulação e montagem de objetos.
(e) Estimula a valorização do saber do aluno e o diálogo, conscientizando-o de seu lugar e papel no mundo em que vive.
QUESTÃO 38

A partir da leitura das Diretrizes Nacionais para a Educação Especial
na Educação Básica, podem ser considerados professores especializados em educação especial aqueles que:

I- Desenvolveram competências para identificar necessidades educacionais especiais;
II- Realizar diagnósticos em alunos da rede escolar na qual cumpre
funções e traçar metas e objetivos para estes;
III- Administrar medicação de uso controlado nos casos necessários, e
acompanhar o desenvolvimento do aluno com necessidades especiais;
IV- Podem definir e implementar respostas educativas as necessidades
dos alunos da educação especial;
V- desenvolver estratégias de flexibilização, adaptação curricular e
práticas pedagógicas alternativas.
Estão corretos:

(a) Todos os itens estão corretos.

(b) Apenas os itens II e IV estão corretos.
(c) Apenas os itens III e V estão corretos.

(d) Apenas os itens I, IV e V estão corretos.

(e) Apenas os itens I, II, III e IV estão corretos.

Uma das formas de desenvolver o trabalho pedagógico de apoio especializado é a utilização da chamada sala de recursos, que permite ao
professor de educação especial:

(d) Melhor direção.

(a) Construtivista.

A tendência pedagógica conhecida como sócio interacionista procura
enfatizar nas práticas pedagógicas a dimensão sociocultural do estudante, dando importância ao contexto em que se aprende. Nesse sentido, é correto afirmar, que esta tendência:

QUESTÃO 39

(c) Melhor documentário.
(e) Melhor fotografia.

QUESTÃO 37

(a) Promover a complementação ou suplementação curricular, utilizando materiais específicos.

(b) Promover a educação básica dos alunos da educação especial, sem
a participação em salas regulares.
(c) Inserir o aluno da educação especial num contexto no qual ele participe do processo educacional juntamente com seus semelhantes.

(d) Inserir o aluno da educação especial em instituições especializadas
neste público, promovendo o desenvolvimento de seus potenciais.
(e) Promover o aluno da educação especial com profissionais de diferentes áreas responsáveis pela utilização deste espaço.
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QUESTÃO 40

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, n° 9.394/96, ao tratar das possibilidades de utilização do ensino a distância no ensino
fundamental regulamenta:
(a) Poderá ser utilizado exclusivamente em situações emergenciais.

(b) Poderá ser utilizado exclusivamente em casos em que o aluno esteja impedido, por motivo de força maior, a frequentar a escola.

(c) Poderá ser utilizado como complementação da aprendizagem ou
em situações emergenciais.
(d) Deverá ser utilizado somente em casos de complementação do currículo escolar.

(e) Está expressamente proibido em qualquer nível e série, aceitando-se
somente a modalidade presencial para a formação do educando.

PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO
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ORIENTAÇÕES PARA A PROVA DISCURSIVA
A prova discursiva prevista no item 7.3 receberá nota zero em casos de: fuga ao tema, de haver texto com quantidade inferior a 10 (dez)
linhas ou superior a 20 (vinte) linhas, de não haver texto, de identificação em local indevido, for escrita a lápis ou a caneta diferente da citada no
item 7.3.4 ou apresentar letra ilegível ou em outro vernáculo.
QUESTÃO DISCURSIVA

Compreendendo que a inclusão é justa e válida. Entretanto essa prática de oferecimento de vagas pode comprometer a qualidade desse ensino, prejudicando tanto os estudantes que já frequentam o ensino regular quanto os alunos especiais que farão parte do corpo discente
das escolas regulares.

"Fonte: Desconhecida"

Com base na situação acima desenvolva uma dissertação buscando a solução dos possíveis problemas que podem ocorrer nessas fase
da universalização do ensino.
Folha de rascunho Prova Discursiva

01
02
03
04
05
06
07
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19
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