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MUNICÍPIO DE IGACI
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2020

GABARITO PROVISÓRIO
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Igaci – AL, 16 de fevereiro de 2020, às 17:00.

OS RECURSOS EM FACE DA PROVA E DO GABARITO PROVISÓRIO SÓ SERÃO ACEITOS SE PROTOCOLADOS NOS DIAS 17/02/2020 E 18/02/2020, NO HORÁRIO
DE 8:00 ÀS 12:00, NO SETOR DE PROTOCOLO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI.
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RECURSO SOBRE QUESTÃO DA PROVA e GABARITO PROVISÓRIO

Eu, ______________________________________________________________________,
CPF__________________________, RG ________________________, canditato inscrito
para o

cargo __________________________________________________________,

venho por meio deste REQUERER A REVISÃO DA(S) QUESTÃO(ES) DE NÚMERO(S):
_____________________________________ PELO(S) MOTIVO(S) ESPECIFICADO(S ):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Igaci – AL, ____ de ______________ de 2020.
__________________________________________________________________________________
Assinatura do Candidato
OS RECURSOS EM FACE DA PROVA E DO GABARITO PROVISÓRIO SÓ SERÃO ACEITOS SE
PROTOCOLADOS NOS DIAS 17/02/2020 E 18/02/2020, NO HORÁRIO DE 8:00 ÀS 12:00, NO SETOR DE
PROTOCOLO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI.
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PROCESSO SELETIVO 001/2020
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS E VIGILANTE

_______________________________________________________________
Assinatura do Candidato (SEM ABREVIATURAS)
CPF_________________________ RG _____________________

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA
1. O CADERNO DE QUESTÕES conterá 20 questões numeradas de 1 a 20. Para
cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 opções. Apenas uma responde
corretamente à questão.
2. O CANDIDATO deverá observar se a quantidade de questões e se essas
questões estão na ordem mencionada na instrução anterior. Caso o caderno esteja
incompleto, tenha defeito ou apresente qualquer divergência, deverá comunicar ao
aplicador da sala para que ele tome as providências cabíveis.
3. O tempo disponível para as provas é de três horas.
4. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não
serão considerados na avaliação.
5. Quando terminar as provas, o CANDIDATO deverá acenar para chamar o
aplicador e entregar o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA.
6. O CANDIDATO só poderá deixar o local de prova após decorridas uma hora do
início da aplicação e não poderá levar sua prova, poderá anotar o gabarito na folha de
rascunho fornecida pelo aplicador.
7. Caso o CANDIDATO deseje apresentar recurso referente ao enunciado de
qualquer questão da prova deverá solicitar do aplicador formulário especifico para tal fim,
não sendo admitido recursos posteriores.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS E
VIGILANTES
PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA,
MATEMÁTICA, CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS E CONHECIMENTOS
REGIONAIS
Leia com atenção o texto para responder as
questões de número 1 a 3.
Recurso Precioso
Você sabia que a água do planeta não
anda nada bem? Em alguns países,
principalmente na África e no Oriente Médio,
as pessoas já não têm mais água limpa para
beber e precisam comprá-la de outros lugares.
É que a população mundial continua
crescendo – ou seja, mais e mais gente precisa
de água para beber, cozinhar, tomar banho,
plantar alimentos e fabricar outros produtos. E
a água do planeta não aumenta, ela é um
recurso finito.
Para piorar a situação, poluímos nossos
rios, lagos e mares com resíduos de indústrias,
lixo e esgoto. Só no Brasil, jogamos em
nossas águas 8,4 bilhões de litros de esgoto
por dia! E água contaminada gera doenças
que podem até matar. Todos os anos, 8,5
milhões de crianças morrem por consumirem
água contaminada ou brincarem em esgotos
que escorrem pelas ruas próximas de suas
casas.
Adaptado
de:
Planeta
Sustentável,
22/03/2010, escrito por Thays Prado.
01) Quanto às ideias desenvolvidas no texto, é
CORRETO afirmar que:
a) A causa da escassez de água no planeta
Terra é o aumento da população.
b) Na África e no Oriente Médio as crianças
morrem, pois não há mais água limpa para
beber.
c) A água no planeta é um recurso finito
porque poluímos rios, lagos e mares.
d) O aumento da população mundial traz a
necessidade de maior consumo de água.

------------------------------------------------------02) De acordo com o texto, podemos afirmar
que:
a) Se não poluirmos a água ela poderá ser um
recurso infinito.
b) Na África e no Oriente Médio a população
consome água suja.
c) O contato com água contaminada mata
milhões de crianças por ano.
d) As crianças não podem brincar em esgotos
que escorrem pelas ruas.
------------------------------------------------------03) Analise as afirmativas a seguir:
I. A palavra água é acentuada, pois é uma
proparoxítona.
II. A separação silábica da palavra “países” é
paí-ses.
III. O verbo “poluímos”, presente na 7ª linha
do texto, está conjugado no pretérito perfeito
do indicativo. Estão corretas as afirmativas:
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas I e III.
------------------------------------------------------4) Analise os textos abaixo e responda o que
se pede:
Texto I
Os Cerrados
Essas terras planas do planalto central
escondem muitos riachos, rios e cachoeiras.
Na verdade, o cerrado é o berço das águas.
Essas águas brotam das nascentes de brejos
ou despencam de paredões de pedra. Em
várias partes do cerrado brasileiro existem
canyons com cachoeiras de mais de cem
metros de altura!
SALDANHA, P. Os cerrados. Rio de Janeiro:
Ediouro, 2000.
Texto II
Os Pantanais
O homem pantaneiro é muito ligado à terra
em que vive. Muitos moradores não
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pretendem sair da região. E não é pra menos:
além das paisagens e do mais lindo pôr-do-sol
do Brasil Central, o Pantanal é um santuário
de animais selvagens. Um morador do
Pantanal do rio Cuiabá, olhando para um
bando de aves, voando sobre veados e
capivaras, exclamou: “O Pantanal parece com
o mundo no primeiro dia da criação.”
SALDANHA, P. Os pantanais. Rio de
Janeiro: Ediouro, 1995.
Os dois textos descrevem:
(a) belezas naturais do Brasil Central.
(b) animais que habitam os pantanais.
(c) problemas que afetam os cerrados.
(d) rios e cachoeiras de duas regiões.
------------------------------------------------------5) Indique qual conjunto de sinais de
pontuação completa as lacunas de forma
correta.
Na realidade__ nada mais havia para fazer__
Os assuntos foram falados__ as dúvidas
foram esclarecidas__ os problemas foram
evitados__ Apesar disso__ um enorme clima
de mal-estar continuava a existir__
a)vírgula, ponto final, vírgula, vírgula, ponto
final, vírgula, ponto de interrogação;
b)vírgula, vírgula, ponto final, ponto final,
ponto
final,
vírgula,
ponto
final;
c) vírgula, ponto final, vírgula, vírgula, ponto
final,
vírgula,reticências;
d) vírgula, ponto de exclamação, vírgula,
vírgula, ponto final, vírgula, ponto de
exclamação.
------------------------------------------------------6) Indique a opção que apresenta erros de
pontuação.
a) Você quer vir comigo ao parque?
b)
Pare
imediatamente
com
isso!
c) Quem sabe, um dia, você não aprende?
d) O estudante levava, o pão, na mochila.

7) Assinale a alternativa que apresenta a
palavra “coabitamos” com suas sílabas
separadas corretamente:
a) coabi-ta-mos;
b) coa-bi-ta-mos;
c) co-abi-ta-mos;
d) co-a-bi-ta-mos.
------------------------------------------------------8)Na palavra representação, o til (~) foi
corretamente utilizado sobre a vogal “a” para
indicar:
a) a pronúncia aberta de uma vogal;
b) que a vogal deve ser pronunciada de
maneira mais fechada;
c) a ocorrência de crase;
d) que a vogal deve ser pronunciada com o
som nasalizado.
------------------------------------------------------9) Num avião havia 128 passageiros. Em uma
cidade desceram 53 passageiros e subiram 65.
Quantos passageiros seguiram a viagem no
avião?
a) 140 passageiros.
b) 75 passageiros.
c) 118 passageiros.
d) 183 passageiros.
-----------------------------------------------------10) Uma bibliotecária recebeu alguns pacotes
com 657 livros no total. Ela quer distribuir
esses livros igualmente em 14 estantes.
Quantos livros deverá colocar em cada
estante? Quantos livros sobrarão nos pacotes?
a) A bibliotecária deverá colocar 46 livros em
cada estante e sobrarão 15 livros nos pacotes.
b) A bibliotecária deverá colocar 46 livros em
cada estante e sobrarão 12 livros nos pacotes.
c) A bibliotecária deverá colocar 36 livros em
cada estante e sobrarão 13 livros nos pacotes.
d) A bibliotecária deverá colocar 46 livros em
cada estante e sobrarão 13 livros nos pacotes.
------------------------------------------------------
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11) A tabela a seguir mostra os itens que as
turmas do quarto ano da escola “Beta”
conseguiram trazer em duas semanas, para a
campanha da coleta seletiva de lixo.
ITENS
1ª SEMANA 2ª SEMANA
Latas
de 1208
3149
alumínio
Garrafas
2845
2597
plástica
Recipiente de 1350
1529
vidro
A meta da quantidade de latas que os alunos
teriam que arrecadar era de 5250 garrafas
plásticas. Quantas garrafas foram arrecadadas
a mais?
a) 292 garrafas plásticas.
b) 182 garrafas plásticas.
c) 192 garrafas plásticas.
d) 202 garrafas plásticas.
------------------------------------------------------12) Um pedreiro mediu a altura de um muro,
obtendo 1,80 metros (m). Essa medida
transformada para centímetros (cm) é igual a:
a) 18,0
b) 0,180
c) 180
d) 0,018
------------------------------------------------------13) Suponhamos que o rio Coruripe tenha
cerca de 7500 km de extensão. Este número
possui quantas centenas.
a) 5
b)75
c)750
d)500
-----------------------------------------------------14) Beatriz encontrou na loja “Pague Menos“
a seguinte promoção “ Leve 4 canetas e pague
3’’. Ela aproveitou a promoção e pagou 12
canetas. O número de canetas que Beatriz
pagou foi.
a) 16
b) 20
c) 8
d) 12

------------------------------------------------------15) Numa festa organizada para angariar
fundos para a reforma da igreja matriz de uma
cidade, João contribuiu com a quantia de 430
reais e Augusto contribuiu com o quádruplo
desta quantia. Quanto, em dinheiro, os dois
juntos doaram? Marque com um X a resposta
CERTA.
a) R$ 2150,00.
b) R$ 1720,00.
c) R$ 2000,00.
d) R$ 1290,00.
------------------------------------------------------16) Com R$10,00 é possível comprar dois
brinquedos que custam, respectivamente,
R$4,80 e R$5,10?
a) Não.
b) Não, faltam R$ 0,90.
c) Sim.
d) Sim e sobrará R$ 0,15.
------------------------------------------------------17) Dos alimentos abaixo, todos são ricos em
proteínas que formam a pele, os órgãos, os
ossos, as unhas, exceto:
a)Leite, carne, pescado, ovos.
b) Leite, carne, calabresa, macarrão
instantâneo.
c) Sopa, feijão, lentilha.
d) Leite, carne, pescado, ovos, sopa, feijão,
lentilha.
------------------------------------------------------18) Podemos definir o termo Higiene
Coletiva:
a) cuidados e medidas tomadas em relação ao
alimento.
b) cuidados e medidas tomadas buscando o
bem comum.
c) cuidados e medidas tomadas em relação ao
corpo.
d)
cuidados
e
medidas
tomadas
individualmente.
-------------------------------------------------------
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19) A que região pertence o município de
Igaci:
a) Sertão.
b) Agreste.
c) Zona da Mata.
d) Litoral
------------------------------------------------------20) Qual o nome do primeiro prefeito eleito
por voto direto e que assumiu no ano de 1961:
a) Benedito de Almeida Silva
b) Januário Tenório Cavalcante.
c) Manoel Correia Sampaio.
d) Lourenço Ferreira da Silva.
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PROCESSO SELETIVO 001/2020
CARGO: PROFESSOR DE ANOS INICIAIS

_______________________________________________________________
Assinatura do Candidato (SEM ABREVIATURAS)
CPF_________________________ RG _____________________

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA
1. O CADERNO DE QUESTÕES conterá 20 questões numeradas de 1 a 20. Para
cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 opções. Apenas uma responde
corretamente à questão.
2. O CANDIDATO deverá observar se a quantidade de questões e se essas
questões estão na ordem mencionada na instrução anterior. Caso o caderno esteja
incompleto, tenha defeito ou apresente qualquer divergência, deverá comunicar ao
aplicador da sala para que ele tome as providências cabíveis.
3. O tempo disponível para as provas é de três horas.
4. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não
serão considerados na avaliação.
5. Quando terminar as provas, o CANDIDATO deverá acenar para chamar o
aplicador e entregar o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA.
6. O CANDIDATO só poderá deixar o local de prova após decorridas uma hora do
início da aplicação e não poderá levar sua prova, poderá anotar o gabarito na folha de
rascunho fornecida pelo aplicador.
7. Caso o CANDIDATO deseje apresentar recurso referente ao enunciado de
qualquer questão da prova deverá solicitar do aplicador formulário especifico para tal fim,
não sendo admitido recursos posteriores.
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PROFESSOR DE ANOS INICIAIS
LÍNGUA PORTUGUESA
Burguer King dos EUA investe em
hambúrguer 100% sem carne Em março, a
rede de fast-food Burger King anunciou que
irá testar, em algumas lanchonetes, o
“Impossible
Burguer”
(“hambúrguer
impossível”, em inglês) dentro do Whopper, o
sanduíche mais conhecido da marca.
Os testes vão acontecer e m quase 60
unidades do Burger King na cidade de Saint
Louis, no estado do Missouri, nos EUA. A
notícia veio com um vídeo promocional (em
inglês), no qual clientes da lanchonete
provam, sem saber, o hambúrguer sem carne
e, aparentemente, não________ a diferença.
Você deve estar pensando: “Grande coisa. Eu
já provei o sanduíche vegetariano do B K.” E
é verdade.
O Impossible Burger é tão vegetariano
quanto um hambúrguer de batata, grão de
bico ou cogumelos, mas há um a grande
diferença entre eles: o hambúrguer impossível
usa a ciência para recriar o sabor da carne. Por
trás do hambúrguer, _ ______ a Impossible
Foods, um a startup fundada em 2011 que
desenvolve produtos com proteína vegetal e
que cheguem o mais próximo possível do
sabor da proteína animal. O hambúrguer que
será vendido no Burger King é resultado de
nove anos de pesquisa, muita engenharia
genética e um investimento de US$ 250
milhões. Quem investiu na carne fake ?
Pessoas como Bill Gates e em presas como o
Google. A Impossible aposta em uma
alternativa para o consumo de carne e, para
isso, _________ reproduzir também o sangue
presente nesse tipo de alimento. Para isso,
eles utilizam um a espécie de fungo para
produzir uma molécula chamada heme,
presente na soja e que, nos mamíferos, é um
componente essencial da hemoglobina
contida no sangue. E é justamente ele que dá
o sabor característico da carne.

https://super.abril.com.br... – adaptado
1)Assinalar a alternativa que preenche as
lacunas do texto CORRETAMENTE:
a) notam - esta - decidiram
b) notam - está - decidiu
c) nota - está - decidiu
d) nota - está - decidiram
------------------------------------------------------2) De acordo com o texto, analisar os itens
abaixo:
I. O teste do “Impossible Burguer”, já feito
em algumas lanchonetes, mostrou que as
pessoas não sentem a diferença dos dois
hambúrgueres.
II. A grande diferença entre o hambúrguer
vegetariano “normal” e o “hambúrguer
impossível” é o sabor.
III. A startup Impossible Foods resolveu
reproduzir o sangue presente em carnes
utilizando um fungo para produzir uma
molécula chamada heme.
Está (ão) CORRETO(S):
a) Somente o item II.
b) Somente os itens I e II.
c) Somente os itens I e III.
d) Todos os itens.
------------------------------------------------------3- Com relação à concordância, analisar os
itens abaixo:
I.Gosto da culinária e cultura alemãs.
II.Tenho um tio e tias queridos.
III.Havia vasos e mesas velhos no quintal.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente o item II.
c) Somente os itens I e II.
d) Somente os itens II e III.
-------------------------------------------------------
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4) Tendo e m vista o uso ou não da crase,
assinalar a alternativa que preenche as lacunas
abaixo CORRETAMENTE:
De segunda __ sexta, servimos somente buffet
__ quilo, e os pagamentos só podem ser feitos
__ vista.
a) à - a - a
b) à - à - a
c) a - à - à
d) à - a – à
------------------------------------------------------5) Quanto à ortografia, assinalar a alternativa
CORRETA:
a) Extenção.
b) Pretensão.
c) Contorssão.
d) Demição.
------------------------------------------------------6) Algumas palavras são muito parecidas em
sua grafia, mas diferentes em seu significado.
Considerando-se o contexto e o significado,
assinalar a alternativa que preenche as lacunas
abaixo CORRETAMENTE:
Deixei o carro andar para _____. Ela
conseguiu uma boa de fotos para o bebê.
a) trás - sessão
b) trás - seção
c) trás - cessão
d) traz - sessão
------------------------------------------------------7) Considerando-se as normas de regência,
marcar C para as sentenças Certas, E para as
Erradas e, após, assinalar a alternativa que
apresenta a sequência CORRETA:
( ) Quando ele aspira ao ar gelado da
montanha, doem os pulmões.
( ) Vamos assistir o novo filme que acabou
de estrear?
( ) Eu me esqueci das chaves.
a) E - C - C.
b) C - C - C.
c) E - E - C.
d) C - E - E.
-------------------------------------------------------

8- Quanto ao uso dos porquês, assinalar a
alternativa que preenche as lacunas abaixo
CORRETAMENTE:
Devo estudar a prova é amanhã. Fiquei doente
e não sei ________.
a) por que – porque
b) porque - por quê
c) porquê - por que
d) porque - porquê
------------------------------------------------------CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
9)De acordo com a Constituição Federal, é
dever do Estado fomentar práticas desportivas
formais e não formais, como direito de cada
um, observados:
I. A autonomia das entidades desportivas
dirigentes e associações, quanto a sua
organização e funcionamento.
II. O tratamento igual para o desporto
profissional e o não profissional.
III. A proteção e o incentivo às manifestações
desportivas de criação nacional.
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens II e III.
d) Todos os itens.
------------------------------------------------------10)Sobre a Lei nº 9. 394/1996 - LDB, em
relação aos princípios do ensino, analisar os
itens abaixo:
I. Igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola.
II. Pluralismo de ideias e concepções
pedagógicas.
III. Respeito à liberdade e apreço à tolerância.
IV. Gestão democrática do ensino público, na
forma dessa lei e da legislação dos sistemas
de ensino. Está (ão) CORRETO(S):
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens II, III e IV.
d) Todos os itens.

Praça Antonio Toledo, S/N, Centro, Igaci - Alagoas CEP 57.620 – 000.
CNPJ 12.228.375/0001 – 92

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IR6OUWSOX9WCF/7P/XELKW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Igaci

Quinta-feira
20 de Fevereiro de 2020
13 - Ano VI - Nº 1048

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI-AL
PROCESSO SELETIVO 01/2020

------------------------------------------------------11) De acordo com a Lei nº 9.394/1996 LDB, analisar os itens abaixo: I. É obrigatório
aos sistemas de ensino desdobrar o Ensino
Fundamental em ciclos. II. O estudo sobre os
símbolos nacionais será incluído como tema
transversal nos currículos do Ensino
Fundamental. III. O Ensino Fundamental
regular será ministrado e m língua portuguesa,
as segurada às comunidades indígenas a
utilização de suas línguas maternas e
processos próprios de aprendizagem. Está
(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente o item II.
c) Somente os itens I e III.
d) Somente os itens II e III.
------------------------------------------------------12) Considerando-se o Parecer C NE/CEB nº
7/2010, sobre a Educação Especial, marcar C
para as afirmativas Certas, E para as Erradas
e, após, assinalar a alternativa que apresenta a
sequência CORRETA:
( ) O atendimento educacional especializado
aos alunos da Educação Especial será
promovido e expandido com o apoio dos
órgãos competentes. Ele não substitui a
escolarização, mas contribui para ampliar o
acesso ao currículo, ao proporcionar
independência aos educandos para a
realização de tarefas e favorecer a sua
autonomia.
( ) O projeto político-pedagógico da escola e
o regimento escolar deverão contemplar a
melhoria das condições de acesso e de
permanência dos alunos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades nas c lasses comuns do
ensino regular, intensificando o processo de
inclusão na s escolas públicas e privadas e
buscando a universalização do atendimento.
( ) O atendimento educacional especializado
poderá ser oferecido no contra turno, em s
alas de recursos multifuncionais na própria

escola, somente na mesma escola em que o al
uno está devidamente matriculado, e será
implementado por professores que tenham
carga horária disponível.
a) E - E - C.
b) E - C - E.
c) C - C - E.
d) C - E - C.
e) C - E - E.
------------------------------------------------------13)A avaliação da aprendizagem tem sido
defendida em sua dimensão qualitativa. Para
Celso Vasconcellos (2003), a avaliação
precisa ser considerada dialeticamente, ou
seja, em sua complexidade e interação com
outras dimensões escolares e sociais. Nesses
termos, um educador comprometido com a
função social de sua prática pedagógica, ao
planejar os processos e os instrumentos
avaliativos, compreende que a avaliação se
relaciona a:
a) processo abrangente que procede de uma
prática pedagógica e social integradora e
dinâmica.
b) processo abrangente que leva o educando a
ajustar-se às formas de seleção e exclusão
social integralmente.
c) forma de aferição qualificável, possível
com a semana de prova, para testar o
conhecimento do educando.
d) processo dissociável de aprendizagem e
sociabilidade em que o educando é
considerado em suas dimensões individuais.
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14) O sistema de ensino, conforme a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB), pode ser organizado pelos municípios,
configurando o sistema municipal de ensino.
Quando o município não organiza seu próprio
sistema, ele:
a) pode integrar o sistema estadual e compor
com ele um sistema único de educação básica.
b) pode compor um sistema único com o
Ministério da Educação.
c) deve compor o sistema de Assistência
Social do município.
d) deve participar do sistema estadual,
obrigatoriamente.
-----------------------------------------------------15) De acordo com Veiga (1995), o Projeto
Político-Pedagógico da escola (PPP) é
expressão de uma gestão democrática, à
medida que possibilita a participação de todos
os segmentos em seu processo de
planejamento e execução. Assinale a
alternativa correta.
a) Por meio do PPP, a escola passa a
centralizar as tomadas de decisão em
detrimento da comunidade escolar.
b) O PPP contribui com o trabalho escolar
abrangente e descentralizado, que possibilita a
superação de conflitos.
c) O PPP é um agrupamento de planos para
fins burocráticos e administrativos, que
promove a superação dos conflitos escolares.
d) Dentre os efeitos de uma gestão
democrática, via PPP, está o fortalecimento
de práticas neutras e conservadoras no interior
da escola.
------------------------------------------------------16) Concebe-se, inequívoca da mente, como
função social da educação:
a) a apropriação dos conhecimentos
especializados para atuações específicas no
mundo do trabalho.
b) a apropriação de conhecimentos
especializados para a ampla formação de

sujeitos em busca da transformação da
realidade.
c) a formação de sujeitos cidadãos para
manutenção das conquistas da sociedade,
visando estabelecer os ganhos já conquistados
pela humanidade.
d) a apropriação, por todos os indivíduos, dos
conhecimentos construídos pela humanidade,
além de valores e habilidades necessários para
nos tornarmos humanos.
------------------------------------------------------17- A que região pertence o município de
Igaci:
a) Sertão.
b) Agreste.
c) Zona da Mata.
d)Litoral
------------------------------------------------------18- Qual o nome do primeiro prefeito eleito
por voto direto que assumiu no ano de 1961:
a) Benedito de Almeida Silva
b) Januário Tenório Cavalcante.
c) Manoel Correia Sampaio.
d) Lourenço Ferreira da Silva.
------------------------------------------------------19) Em meados de 01 de Fevereiro de 1977 a
31 de Janeiro1983 Igaci foi governada pelo
prefeito:
a) Benedito de Almeida Silva.
b) Lourenço Ferreira da Silva.
c) Januário Tenório Cavalcante.
d) José João de Lima.
------------------------------------------------------20) Das cidades abaixo citadas, qual Igaci não
faz divisa:
a) Estrela de Alagoas
b) Major Isidoro.
c) Craíbas.
d) Viçosa.
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_______________________________________________________________
Assinatura do Candidato (SEM ABREVIATURAS)

CPF_________________________ RG _____________________

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA
1. O CADERNO DE QUESTÕES conterá 20 questões numeradas de 1 a 20. Para
cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 opções. Apenas uma responde
corretamente à questão.
2. O CANDIDATO deverá observar se a quantidade de questões e se essas questões
estão na ordem mencionada na instrução anterior. Caso o caderno esteja incompleto,
tenha defeito ou apresente qualquer divergência, deverá comunicar ao aplicador da
sala para que ele tome as providências cabíveis.
4. O tempo disponível para as provas é de três horas.
5. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não
serão considerados na avaliação.
6. Quando terminar as provas, o CANDIDATO deverá acenar para chamar o aplicador
e entregar o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA.
7. O CANDIDATO só poderá deixar o local de prova após decorridas uma hora do
início da aplicação e não poderá levar sua prova, poderá anotar o gabarito na folha de
rascunho fornecida pelo aplicador.
8. Caso o CANDIDATO que deseje apresentar recurso referente ao enunciado de
qualquer questão da prova deverá solicitar do aplicador formulário especifico para tal
fim, não sendo admitido recursos posteriores.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto 1 para responder as questões de 01 a 04.

01. A riqueza de Virgínia é a sua criatura e
vem do barro, assimcomo a criatura divina.
Esse tipo de sentido do texto é construído
pelo processo de
(A) polissemia.
(B) inferência.
(C) intertextualidade.
(D) figurativização.

02. A expressão “juntara uma procissão de
coisas miúdas”, nas linhas 7 e 8, na situação
de comunicação, construída no texto,
remete ao sentido de
(A) acontecimento religioso configurado com
brinquedo.
(B) organização sequencial dos bonecos.
(C) evento infantil promovido no quarto.
(D) amontoado amorfo dos objetos.

03. O texto está organizado
combinação dos esquemas retóricos
(A) finalidade e condição.
(B) consequência e concessão.
(C) causalidade e conformidade.
(D) gradação e comparação.

pela

04. As escolhas linguísticas da autora e o
emprego do pretérito mais-que-perfeito do
verbo caracterizam um padrão linguístico
(A) do estilo formal e da norma culta.
(B) da estilística típica da escrita literária.
(C) da variedade regional marcada pelo
sotaque.
(D) do registro feminino próprio da época da
autora.
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– é o passaporte que permite ao indivíduo
transitar conscientemente pelo mundo da
interação verbal.

O sistema linguístico
(1) Entendida como a soma de seus usos, a
língua constitui a mais poderosa “engenharia
simbólica” à disposição do ser humano.
Valemo-nos dessa engenharia tanto para dizer
um previsível e elementar “Parece que vai
chover” quanto para escrever uma reportagem,
um ensaio filosófico ou um poema lírico. A frase
banal e a reportagem buscam uma
correspondência entre o discurso e o fato,
fazendo crer que a realidade a que se referem
existe por si, independentemente da linguagem.
O ensaio filosófico e o poema lírico têm outra
natureza; a “realidade” de ambos é produto da
linguagem com que são elaborados. O
ensaioconsiste em
uma
proposta de
compreender as situações da vida como obra
do pensamento racional movido pela
associação livre de ideias. Já o poema revela,
em sua essência, a captação do mundo dos
sentimentos e sua representação por meio de
recursos de linguagem em que sobressai a
materialidade sonora e rítmica das palavras.
(2) Nossa tarefa, como linguistas e estudiosos
da linguagem, é promover a compreensão do
papel comum da palavra na construção de
todas as espécies de textos. A palavra é, em
qualquer caso, uma forma de construir
significado, quer quando está a serviço da
comunicação de uma experiência do cotidiano
moldado pela bitola do senso comum – a
exemplo do comentário sobre o tempo –, quer
quando sua função é abrir caminhos que
produzam fissurasna superfície da realidade
imediata, abalando certezas e projetando-nos
em outros universos de significação – como se
passa na escrita/leitura do ensaio ou do poema
lírico.
(3) Para apreender a palavra como forma de
construir significado, é preciso ir além de sua
utilidade como simples instrumento de
comunicação e passar a tratá-la como objeto de
observação, de reflexão e de análise. Cabe à
escola levar o aluno à percepção e à
compreensão de que a palavra desempenha
múltiplos papéis em nossa vida, de que os
horizontes de nossas experiências simbólicas
se ampliam na mesma medida em que se
ampliam nosso recursos de expressão. A
educação linguística e literária – que propicia a
compreensão do funcionamento da linguagem

AZEREDO, José Carlos de. A Linguística, o texto e o
ensino da língua. São Paulo: Parábola, 2018. p. 63-64.
Adaptado.

05. Todo texto se desenvolve em torno de
uma unidade semântica, que configura o
que, comumente, se conhece como “seu
tema central”. No caso do Texto 1, o tema
que lhe confere essa ‘unidade semântica”
é/são:
A) propriedades linguísticas e textuais que
diferenciam um poema lírico de um ensaio
filosófico.
B) o papel da escola no sentido de levar o aluno
à compreensão de que a linguagem exerce
múltiplas funções em nossa vida.
C) a compreensão do papel da palavra, ou seja,
da linguagem, como criação e expressão de
significados e sentidos.
D) a realidade a que a linguagem se refere, por
exemplo, nas reportagens, e que existe por si,
independentemente da linguagem.

06. Uma afirmação que ganha grande
relevância, em função da ideia central do
Texto 1, é:
A) “A frase banal e a reportagem buscam uma
correspondência entre o discurso e o fato”.
B) “O ensaio filosófico e o poema lírico têm
outra natureza; a ‘realidade’ de ambos é
produto da linguagem com que são
elaborados”.
C) “Nossa tarefa, como linguistas e estudiosos
da linguagem, é promover a compreensão do
papel comum da palavra na construção de
todas as espécies de texto.”
D) “a língua constitui a mais poderosa
‘engenharia simbólica’ à disposição do ser
humano”.

07. A continuidade temática do texto
constitui
uma
exigência
de
sua
interpretabilidade. No texto 1, por exemplo,
contribuíram para essa continuidade:
I) o fato de palavras como ‘língua’, ‘linguagem’,
‘palavra’ ocorrerem em diferentes pontos do
texto, mais de uma vez.
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II) o uso de certos conectivos (e, que, como,
para, quer...quer), que articulam diferentes
segmentos do texto, como períodos e
parágrafos.
III) a aproximação semântica que se pode ver
entre
palavras
como:
‘comunicação’,
‘significação’, ‘interação verbal’, ‘linguística’,
‘escrita/leitura’.
IV) o uso de um vocabulário erudito e de um
padrão culto da língua, deixando o texto mais
inteligível e interpretável.
V) retomadas pronominais (como em: “passar a
tratá-la”), que exigem, para seu entendimento,
que seja recuperado em partes anteriores do
texto o objeto referido.
Estão corretos:
A) I, II, III, IV e V.
B) I, II, III e V, apenas
C) II, III e IV, apenas.
D) I, III e V, apenas
08. Releia o seguinte fragmento: “A
educação linguística e literária – que
propicia a compreensão do funcionamento
da linguagem – é o passaporte que permite
ao indivíduo transitar conscientemente pelo
mundo da interação verbal.”. Acerca desse
trecho, é correto afirmar que:
A) o ‘mundo da interação verbal’ corresponde
ao mundo da literatura.
B) a alusão à palavra ‘passaporte’ é claramente
metafórica ou simbólica.
C) o funcionamento da linguagem é um produto
da educação linguística.

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS/PEDAGÓGICOS
09. Em conformidade com a Lei nº 9.394/96 –
LDB, o ensino será ministrado com base,
dentre outros, nos seguintes princípios:
I – Gratuidade do ensino público em
estabelecimentos oficiais.
II – Desvalorização do profissional da educação
escolar.
III – Gestão democrática do ensino público, na
forma desta Lei e da legislação dos sistemas de
ensino.
Estão CORRETOS:
A) Somente os itens II e III.
B) Somente os itens I e II.
C) Somente os itens I e III.
D) Todos os itens.

10. A educação básica, nos níveis
fundamental e médio, será organizada de
acordo com a Lei de Diretrizes e Bases, Lei
nº 9.394/1996, com critérios e regras
comuns. Acerca destas regras, nos níveis
fundamental e médio, conforme dispõe o
Art. 24, da LDB, assinale a afirmativa
correta.
A) A carga horária mínima anual será de 800
horas, distribuídas por um mínimo de 200 dias
de efetivo trabalho escolar, incluído o tempo
reservado aos exames finais.
B) Nos estabelecimentos que adotam a
progressão regular por série, o regimento
escolar pode admitir formas de progressão
parcial, desde que preservada a sequência do
currículo, observadas as normas do respectivo
sistema de ensino.
C) Na verificação do rendimento escolar
observará avaliação contínua e cumulativa do
desempenho do aluno, com prevalência dos
aspectos quantitativos sobre os qualitativos e
dos resultados ao longo do período sobre os de
eventuais provas finais.
D) Poderá ocorrer a classificação em qualquer
série ou etapa, do ensino fundamental, seja por
promoção, para aqueles que cursaram a fase
anterior e obtiveram aproveitamento; por
transferência, para candidatos procedentes de
outras escolas; ou independentemente de
escolarização anterior, mediante avaliação feita
pela escola.

11. Em consonância com a Lei nº 9.394/96 –
LDB, o dever do Estado com educação
escolar pública será efetivado mediante a
garantia de, EXCETO:
A) Educação Infantil gratuita às crianças de até
três anos de idade.
B) Acesso público e gratuito aos Ensinos
Fundamental e Médio para todos os que não os
concluíram na idade própria.
C) Oferta de educação escolar regular para
jovens e adultos, com características e
modalidades adequadas às suas necessidades
e disponibilidades, garantindo-se aos que forem
trabalhadores as condições de acesso e
permanência na escola.
D) Atendimento ao educando, em todas as
etapas da Educação Básica, por meio de
programas suplementares de material didáticoescolar, transporte, alimentação e assistência à
saúde.
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12. Segundo a Lei nº 9.394/96 – LDB, analisar
os itens abaixo:
I – A Educação Básica tem por finalidades
desenvolver o educando, assegurar-lhe a
formação comum indispensável para o
exercício da cidadania e fornecer-lhe meios
para progredir no trabalho e em estudos
posteriores.

(A) ensino fundamental e ensino médio.
(B) educação infantil e ensino fundamental.
(C) educação infantil, ensino fundamental e
ensino médio.
(D) ensino médio, educação especial e
educação tecnológica.

II – A Educação Básica poderá organizar-se em
séries anuais, períodos semestrais, ciclos,
alternância regular de períodos de estudos,
grupos não seriados, com base na idade, na
competência e em outros critérios, ou por forma
diversa de organização, sempre que o interesse
do processo de aprendizagem assim o
recomendar.
III – Será objetivo permanente das autoridades
responsáveis alcançar relação adequada entre
o número de alunos e o professor, a carga
horária e as condições materiais do
estabelecimento.
Estão CORRETOS:
A) Somente os itens II e III.
B) Somente os itens I e II.
C) Somente os itens I e III.
D) Todos os itens.

I. O educador deve saber que o binômio ensinoaprendizagem é fundamental para que os
alunos
dominem
conscientemente
conhecimentos e métodos, desenvolvendo a
criatividade e a independência do pensamento.
Assim, o planejamento educacional deve ter por
objetivo organizar o trabalho escolar em favor
do desenvolvimento do educando.

13. Em conformidade com a Lei nº 9.394/96 –
LDB, a Educação Infantil será organizada de
acordo com as seguintes regras comuns:
I – Avaliação mediante acompanhamento e
registro do desenvolvimento das crianças, sem
o objetivo de promoção, mesmo para o acesso
ao Ensino Fundamental.
II – Carga horária mínima anual de 600 horas,
distribuída por um mínimo de 100 dias de
trabalho educacional.
III – Atendimento à criança de, no mínimo,
quatro horas diárias para o turno parcial e de
sete horas para a jornada integral.
Estão CORRETOS:
A) Somente os itens II e III.
B) Somente os itens I e II.
C) Somente os itens I e III.
D) Todos os itens.

14. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB N.º 9.394/1996), ao tratar da
composição dos níveis escolares,
estabelece que a educação básica compõese de:

15. Analise as proposições:

II. O planejamento educacional deve
contemplar as metodologias e estratégias
pedagógicas necessárias ao desenvolvimento
dos educandos, embora a perspectiva de cada
momento da avaliação educacional não deve
ser definida claramente.
Marque a alternativa CORRETA.
A) As duas afirmativas são verdadeiras.
B) A afirmativa I é verdadeira e a II é falsa.
C) A afirmativa II é verdadeirae a I é falsa.
D) As duas afirmativas são falsas.
16. Segundo José Carlos Libâneo em
Didática,
planejar
é
uma
atividade
consciente para prever as ações do
professor, e não se reduz a um simples
preenchimento de formulários para controle
administrativo;
e
sim,
deve
ser
fundamentada
em
opções
político
pedagógicas e ter como referências
permanentes
as
situações
didáticas
concretas (isto é, a problemática social,
econômica, política e cultural que envolve a
escola, os demais professores, os alunos,
os pais, a comunidade, que interagem no
processo de ensino). Portanto, é no
planejamento escolar que o professor
estabelece suas ações com o processo
ensino
aprendizagem,
devendo:
I. Prever objetivos, conteúdos e métodos a
partir da consideração das exigências postas
pela realidade social, do nível de preparo e das
condições socioculturais e individuais dos
alunos.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IR6OUWSOX9WCF/7P/XELKW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
20 de Fevereiro de 2020
20 - Ano VI - Nº 1048

Igaci

II. Prever que no processo de ensino, o
conteúdo trabalhado com os alunos terá
apenas o significado educativo e de reprodução
social.

19. Em meados de 01 de Fevereiro de 1977 a
31 de Janeiro1983 Igaci foi governada pelo
prefeito:
A) Benedito de Almeida Silva.

III. Assegurar a racionalização, organização e
coordenação da sua prática em sala de aula, de
modo que possibilite a realização de um ensino
de qualidade e evite a improvisação e a rotina.
IV. Atualizar o conteúdo sempre que
necessário, aperfeiçoando-o em relação aos
progressos feitos no campo do conhecimento,
adequando-os às condições de aprendizagem
de seus alunos, bem como os métodos,
técnicas e recursos de ensino que vão sendo
incorporados
à
experiência
cotidiana.
V. Assegurar a unidade e a coerência da sua
atuação, uma vez que isso torna possível interrelacionar, os elementos que compõem o
processo de ensino: os objetivos (para que
ensinar), os conteúdos (o que ensinar), os
alunos e suas possibilidades (a quem ensinar),
os métodos e técnicas (como ensinar) e a
avaliação, que está intimamente relacionada
aos demais.

B) Lourenço Ferreira da Silva.
C) Januário Tenório Cavalcante.
D) José João de Lima.

20) Das cidades abaixo citadas, qual Igaci
não faz divisa:
A) Estrela de Alagoas
B) Major Isidoro.
C) Craíbas.
D) Viçosa.

Está (ao) correta (s):
A) Somente II, III, IV e V.
B) Somente I, II, III e IV.
C) Somente III.
D) Somente I, III, IV e V.

CONHECIMENTOS GERAIS
17. A que região pertence o município de
Igaci:
A) Sertão.
B) Agreste.
C) Zona da Mata.
D) Litoral.

18. Qual o nome do primeiro prefeito eleito
por voto direto e assumiu no ano de 1961:
A) Benedito de Almeida Silva
B) Januário Tenório Cavalcante.
C) Manoel Correia Sampaio.
D) Lourenço Ferreira da Silva.
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