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A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas.
Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D).
Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique
imediatamente ao fiscal.
Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela
leitura eletrônica do cartão-resposta.
Assine o cartão-resposta no local indicado.
Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda
ou rasura.
Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início
da prova.
Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem
fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook;
tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar.

GABARITO RASCUNHO
Apenas o fiscal de sala poderá destacar esta parte.

Nome do Candidato
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 10

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número
correspondente no Cartão-Resposta.

TERESINA
Vejo-me sem minha infância, sem os dias
queridos que não voltam mais, as saudades
provocando nó na garganta, um choro que não
consola. Sem a Cain’água, o cabaré das garotas
de segunda classe, perto do Parnaíba, que os
meus olhos de adolescentes desejavam, mas os
cânones da época proibiam. Sem os circos, na
Praça Deodoro, grandões, palhaços engraçados,
ameaçando as velhotas atiradas com o troncudo
pedaço de macaxeira. Na frente do imenso toldo,
dezenas de bancas, na venda de frutas
descascadas, refresco, sorvete de gelo raspado
e mel de fruta, gostoso como o diabo, frito de
carne de porco, beiju salpicado de farelo de coco.
No calor das tardes, máquinas equilibradas na
rodinha da cabeça, com a manivela de rodar e
fabricar o melhor sorvete do mundo, o caboclo,
alpargata chiadeira, passeava as ruas, a vender
a guloseima.
Vejo-me sem o pega-pinto gelado, que a gente ia
comprar, oito da noite, na jarra, uns oito copos,
para a família à espera da roda da calçada. Sem
o Doutor, dono de frege, estabelecimento
modesto, mesinhas sem folhas, pimenta
malagueta danada, cachorros gafentos e
famintos à espera do osso que o freguês alisara,
depois de engolir tripa e bucho – a panelada da
cidade, a cinquenta metros da praça Rio Branco.
Sem o Bar Carvalho, de elite, vendia cafezinho,
chocolate com ovo e sem ele, sobretudo o filé de
grelha, enfeitado de ervilha, azeitona, alface e
farofa. Manjar dos deuses, do cozinheiro
espanhol Gumercindo, um mágico em
comedorias.
Vejo-a sem o alarido das pipiras tentadoras – as
mocinhas pobres empregadas da companhia de
Fiação e Tecidos piauiense, ruído de máquinas o
dia todo. As garotas, vestidinhas de chita,
merendavam banana, daí o apelido que a crônica
registra.
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Hoje, vejo-a urbanizada de pombais, ou
casinholas habitadas do êxodo interiorano;
povoada de veados de luxo ou simples viciados
na inversão dos locais de prazer; vejo-a na
falsa vivência dos coquetéis, das uiscadas e das
festas de caridade; vejo-a no comércio com o
nascimento de Jesus e com as mães,
merecedoras pelo menos de um pouco de
respeito; vejo-a despudorada, meninas sem
roupas, por deboche, meninas pobres do mesmo
jeito por miséria.
Vejo-a em uma imensa putaria de homens e
mulheres, com as devidas exceções; vejo-a
violenta, estúpida, deseducada – tipo debaixoda-ponte, alguns felizardos da vida ociosa à
custa de golpes e falcatruas e outros tantos no
repasto oficial da República sem freios.
(Arimathea Tito Filho, in Teresina, Meu Amor, fragmentos,
1ª. edição, 1973, COMEPI)

01) O historiador, cronista e jornalista piauiense,
A. Tito Filho (Barras, 1924-1992), nunca
escondeu seu imensurável amor à capital do
Piauí. Nesses fragmentos do texto Teresina,
o Cronista de Teresina só NÃO declara:
(A) Nos três primeiros parágrafos, a Teresina do

passado; no último, a atual.
(B) Saudosismo de uma Teresina, agora
desfigurada
pelo
progresso
e
descompromisso de seus habitantes, mais
especificamente dos homens públicos.
(C) No uso do verbo e do pronome na primeira
pessoa do singular, a denotação de sua
infância sendo apagada, anulada.
(D) Uma visão erotizada, essencialmente nos
dois últimos parágrafos, trazida pela
transformação da cidadezinha em um
grande centro urbano.
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02) Como texto literário, o autor lança mão de
recursos estilísticos para dar o valor artístico
a ele. Com base no texto, NÃO é coerente
afirmar que:
(A) O texto é muito explícito, demonstrando forte

conservadorismo
e
um
moralismo
exacerbado, com uma crítica preconceituosa
ao homossexualismo, à liberação sexual, à
sensualidade das meninas, ao livre arbítrio
dos casais, aos adventos de novos tempos.
(B) Urbanizada de pombais é uma metáfora
em relação à moradia em apartamentos,
que, ao mesmo tempo, provocam um
desenfreado inchaço da cidade com o êxodo
rural.
(C) inversão dos locais de prazer é um
eufemismo em relação à homossexualidade
crescente na cidade que cresce.
(D) alguns felizardos da vida ociosa à custa
de golpes e falcatruas é um eufemismo em
relação aos exploradores dos trabalhadores
e aos filhos de famílias tradicionais.
03) Todas as construções apresentam erros
inadmissíveis pela norma culta da Língua
Portuguesa, EXCETO em:
(A) Não acredito! Você trouxe só para mim

mostrar.
(B) As palavras saltam, se beijam, se abraçam...
– C. Drummond
(C) Aonde está você? Me telefona, me chama,
me chama... – Lobão
(D) E, por falar em saudade, onde anda você?
Onde andam seus olhos que a gente não vê?
Onde anda esse corpo que me deixou morto
de tanto prazer? – V. de Moraes
04) O sinal grave, indicativo de crase (fusão de
dois aa), é OBRIGATÓRIO apenas em:
(A) Chegaram as três.
(B) Feriu-se a bala.
(C) Só trabalho a tarde.
(D) Escrevi a H. Dobal.
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05) A única redação ACEITA pela Língua
Padrão está em:
(A) Apesar de o palestrante ter sido claro, muitos

não entenderam sua explanação.
(B) Antes destes requisitos serem cumpridos,
nada poderá ter andamento.
(C) É hora do nosso Congresso Nacional mudar
sua imagem perante a população brasileira
e à imprensa mundial.
(D) Apesar das relações entre o Brasil e Bolívia
estarem estremecidas, a reunião transcorreu
normalmente.
06) Nessa reunião só deve-se discutir os
problemas
administrativos,
e
que
atravanquem o andamento de todo projeto
de reforma.
Na construção acima, é possível detectar
quantos DESLIZES contra a Língua Padrão:
(A) 2.
(B) 4.
(C) 6.
(D) 8.
07) NÃO há falha de paralelismo apenas em:
(A) Conheci o novo auditor, que é contador

experiente e tem diversos livros publicados.
(B) Ou você apresenta as provas, ou as
testemunhas.
(C) Seu livro tem mais de trezentas páginas e
profundo lirismo poético.
(D) O Secretário visitou São Paulo, Brasília e o
Presidente.
08) A troca da expressão destacada, em cada
sentença, pela sugestão entre parênteses
tornaria a construção CORRETA em:
(A) Em sua palestra, o ilustre mestre falou

acerca de poesia lírica. (a cerca de)
(B) As medidas do governo desagradaram aos

trabalhadores, porque vieram ao encontro
de suas aspirações. (de encontro a)
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(C) Ao

invés de demitir funcionários, as
empresas estão contratando mais. (Em vez
de)
(D) Na atual conjuntura política, é cobra
engolindo cobra. (conjectura)

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
QUESTÕES DE 11 A 20
11) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da

09)

Educação Nacional, Lei nº 9394/96,
atualizada, os sistemas de ensino:
Escreveu, não leu, o pau comeu.

(A) Não há nenhuma relação entre as orações,

visto que não há conjunções ligando-as.
Assim,
possuem
significados
independentes, distintos, isolados.
(B) São três orações coordenadas assindéticas,
visto que não possuem conjunções, mas
estão em um mesmo período.
(C) São três orações coordenadas aditivas, visto
que as ações se sucedem em um acréscimo
natural e progressivo, embora as conjunções
estejam em elipse.
(D) Apesar de as conjunções não existirem, há
entre as orações relações bem definidas
pela sucessão das ações: a primeira é fato
principal; a segunda se opõe à anterior,
denotando ideia adversativa; e a terceira
denota resultado das ações anteriores, em
ideia conclusiva.
10) A
única
variação
da
construção,
independente de mudança semântica mas
preservando a correção gramatical, NÃO é
coerente:

I. Asseguram gratuitamente aos jovens e aos
adultos, que não puderam efetuar os
estudos na idade regular, oportunidades
educacionais apropriadas.
II. Possibilitam ao aluno concluinte do ensino
médio cursar mais um itinerário formativo.
III. Ampliam ou limitam a carga horária mínima
anual de acordo com a sua demanda.
IV. Estabelecem o estudo da história e cultura
afro-brasileira e indígena como componente
facultativo ao aluno.
V. Dispõem sobre a oferta de educação de
jovens e adultos e de ensino noturno regular,
adequado às condições do educando.
Estão corretas apenas:
(A) I, II e III.
(B) I, II e V.
(C) I, III, IV e V.
(D) III, IV e V.
12) De acordo com as Diretrizes Curriculares

Nacionais Gerais para a Educação Básica, o
ensino fundamental com nove anos de
duração exige:

(A) O homem matou a caça.
(B) A caça matou o homem.

I.

(C) O homem a caça matou.
(D) Matou o homem à caça.

II.

III.

IV.

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

A estruturação de um projeto educativo
coerente.
A separação da base nacional comum da
parte diversificada em duas áreas de
estudos.
A superficialidade de abrangência dos
conteúdos
curriculares
da
parte
diversificada.
A
garantia
de
aprendizagem
e
desenvolvimento pleno, atentando para a
grande diversidade social, cultural e
individual dos alunos.
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15) Em Comênio (1985), a Didática aparece

Estão incorretas as alternativas:
(A) II e III.
(B) I, II e III.
(C) III e IV.
(D) II, III e IV.
13) O Plano Nacional de Educação (PNE) é uma

lei ordinária, prevista na Constituição
Federal e seu cumprimento é objeto de
monitoramento contínuo e de avaliações
periódicas do Ministério da Educação. A
meta 7, do PNE, aprendizado na idade certa,
que consiste em melhorar a qualidade da
educação e aumentar o Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica
(Ideb) em três etapas até 2021: 6,0 nos anos
iniciais do fundamental; 5,5 nos anos finais
do fundamental e 5,2 no ensino médio foi:

como um “tratado da arte universal de
ensinar tudo a todos”.
Em relação à
Didática, marque (V) para as afirmativas
verdadeiras e (F) para as falsas.









(A) Cumprida em sua totalidade entre o ano de

2017 e 2018.
(B) Parcialmente cumprida considerando os
últimos dados disponíveis, de 2015.
(C) Alterada para ser realmente cumprida
segundo dados disponíveis em 2016.
(D) Impossibilitada de ser cumprida até o ano de
2021 devendo estender-se para o ano de
2022.
14) A avaliação emancipatória, não contempla:
(A) A participação do educando no processo

classificatório da aprendizagem.
(B) O uso de métodos dialógicos e a análise dos

resultados por todos os envolvidos.
(C) A avaliação processual, onde o docente
analisa todas as atitudes do estudante ao
executar uma tarefa de avaliação.
(D) Um processo de descrição, análise e crítica
da realidade visando transformá-la.

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

) É um instrumento de reflexão sobre o ideal
da educação e da formação humana.
) É uma ciência que se constrói a partir da
teoria e da prática.
) É uma disciplina teórico-prática que
pretende subsidiar o professor em todos os
elementos constitutivos da dinâmica escolar.
) É uma disciplina que trata especificamente
do
ensino
desconsiderando
simultaneamente a aprendizagem do aluno.
) É o estudo do processo de ensino e
aprendizagem, enfatizando a relação
professor-aluno.
) É o ramo específico da pedagogia que tem
como objetivo dirigir tecnicamente o ensino
rumo à aprendizagem.

A sequência correta de cima para baixo é:
(A) V- V- V- F- V- V.
(B) V- V- V- V- V- V.
(C) F- V- V- F- V- V.
(D) F- V- F- V- F- V.
16) A educação é hoje concebida como fator de

mudança, renovação e progresso, por isso o
planejamento se impõe, neste setor, como
recurso de organização fundamental para
toda ação educacional. É correto afirmar
que, o planejamento curricular é:
(A) O

planejamento global da escola que
corresponde ao planejamento anual.
(B) A formalização dos diferentes momentos do
processo de planejar.
(C) A previsão de todas as atividades que o
educando realiza sob a orientação da
escola para atingir os fins da educação.
(D) O registro dos resultados do planejamento
da educação escolar.
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17) Para a Diretora da Escola Municipal João

19) A Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Machado de Assis, o roteiro de cada aula,
em sua escola, é mais ou menos o mesmo:
o professor relembra a turma do conteúdo da
aula anterior e, a partir disso, expõe
oralmente o novo conteúdo e propõe
exercícios para assimilação do que foi
explicado até ser memorizado e, depois, no
momento da prova, os alunos devem
responder exatamente o que foi ensinado. A
aula descrita pela Diretora está baseada na
tendência pedagógica:

Nacional, Lei nº 9394/96, regulamenta a
obrigatoriedade dos estabelecimentos de
Ensino de elaborarem seu Projeto Político
Pedagógico. NÃO é correto afirmar que o
Projeto Político Pedagógico é um
instrumento que:
(A) Indica o direcionamento das ações que a

(D) Crítico Social Tecnicista.

escola deve tomar.
(B) Expressa e orienta as práticas pedagógicas
e administrativas da escola.
(C) Possibilita uma gestão autocrática e decisiva
no cumprimento da legislação.
(D) Aponta um rumo, um sentido explicito, para
um
compromisso
estabelecido
coletivamente.

18) A avaliação da aprendizagem é umas das

20) O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento

atividades mais importantes da docência,
pois, tem a função de nortear a prática
docente. A avaliação formativa:

da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (FUNDEB)
contempla o financiamento de:

I. Acontece durante o processo de ensino e
aprendizagem,
possibilitando
o
planejamento, o ajuste e o redirecionamento
das práticas pedagógicas.
II. Oferece
informações
sobre
o
desenvolvimento do aluno ao professor.
III. Apresenta um aspecto conservador da
avaliação e não funciona como um
instrumento dialético do avanço de novas
aprendizagens.
IV. Procura detectar dificuldades suscetíveis de
aparecer durante a aprendizagem a fim de
corrigi-las rapidamente.

(A) Valores mínimos alteráveis de acordo com a

(A) Progressista.
(B) Liberal tradicional.
(C) Renovada não-diretiva.

idade do aluno.
(B) Programas suplementares de alimentação
escolar.
(C) Investimentos voltados para habilitação dos
professores leigos.
(D) Obras de infraestrutura como calçamento de
ruas adjacentes a escola.

Estão corretas apenas:
(A) I, II e III.
(B) II, III e IV.
(C) II e IV.
(D) I, II e IV.

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Considerando-se

as
especificidades
afetivas, emocionais, sociais e cognitivas
das crianças de zero a seis anos, a
qualidade das experiências oferecidas que
podem contribuir para o exercício da
cidadania devem estar embasadas nos
seguintes princípios, EXCETO:

(A) O direito das crianças a brincar, como forma

particular de expressão, pensamento,
interação e comunicação infantil.
(B) A socialização das crianças por meio de sua
participação
e
inserção
nas
mais
diversificadas
práticas
sociais,
sem
discriminação de espécie alguma.
(C) Os cuidados físicos, partindo de concepções
que compreendem a criança pequena como
carente, frágil, dependente e passiva, e que
levam à construção de procedimentos e
rotinas rígidas, dependentes todo o tempo
da ação direta do adulto.
(D) O acesso das crianças aos bens
socioculturais disponíveis, ampliando o
desenvolvimento das capacidades relativas
à expressão, à comunicação, à interação
social, ao pensamento, à ética e à estética.
22) Para que as crianças possam exercer sua

capacidade de criar é imprescindível que
haja riqueza e diversidade nas experiências
que lhes são oferecidas nas instituições,
sejam elas mais voltadas às brincadeiras ou
às aprendizagens que ocorrem por meio de
uma intervenção direta. A brincadeira é uma
linguagem infantil que mantém um vínculo
essencial com aquilo que é o “não-brincar”.
Analise as afirmativas e marque a alternativa
correspondente.

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

QUESTÕES DE 21 A 30
I. Se a brincadeira é uma ação que ocorre no
plano da imaginação isto implica que aquele
que brinca tenha o domínio da linguagem
simbólica. Isto quer dizer que é preciso haver
consciência da diferença existente entre a
brincadeira e a realidade imediata que lhe
forneceu conteúdo para realizar-se.
II. Para brincar é preciso apropriar-se de
elementos da realidade imediata de tal forma
a atribuir-lhes novos significados. Essa
peculiaridade da brincadeira ocorre por meio
da articulação entre a imaginação e a
imitação da realidade.
III. Toda
brincadeira
é
uma
imitação
transformada, no plano das emoções e das
ideias, de uma realidade anteriormente
vivenciada.
Está(ão) correta(s):
(A) I e II apenas
(B) I, II e III
(C) II e III apenas
(D) I apenas.
23) Por meio das brincadeiras os professores

podem, EXCETO:
(A) Registrar suas capacidades de uso das

linguagens.
(B) Registrar suas capacidades sociais e dos

recursos afetivos e emocionais que
dispõem.
(C) Desconsiderar, como ponto de partida para
sua ação educativa, os conhecimentos que
as crianças possuem.
(D) Observar e constituir uma visão dos
processos de desenvolvimento das crianças
em conjunto e de cada uma em particular.

Página 7 / 9

TESTE SELETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS - PI
24) Com relação à avaliação na Educação

Infantil, analise as afirmativas e marque
V(verdadeiro) ou F(falso).








) A avaliação é entendida, prioritariamente,
como um conjunto de ações que auxiliam o
professor a refletir sobre as condições de
aprendizagem oferecidas e ajustar sua
prática às necessidades colocadas pelas
crianças.
) A avaliação é um elemento indissociável do
processo educativo que possibilita ao
professor definir critérios para planejar as
atividades e criar situações que gerem
avanços na aprendizagem das crianças.
) A avaliação tem como função acompanhar,
orientar, regular e redirecionar o processo
como um todo.
) A avaliação na educação infantil deve ser
processual e destinada a auxiliar o processo
de aprendizagem, fortalecendo a autoestima
das crianças.

I. a interação com crianças da mesma idade e
de idades diferentes em situações diversas
como fator de promoção da aprendizagem e
do desenvolvimento e da capacidade de
relacionar-se.
II. os conhecimentos prévios de qualquer
natureza, que as crianças já possuem sobre
o assunto, já que elas aprendem por meio de
uma construção interna ao relacionar suas
ideias com as novas informações de que
dispõem e com as interações que
estabelece.
III. a individualidade e a diversidade.
IV. o grau de desafio que as atividades
apresentam e o fato de que devam ser
significativas e apresentadas de maneira
integrada para as crianças e o mais
próximas possíveis das práticas sociais
reais.
V. a resolução de problemas como forma de
aprendizagem.

(D) V – V – V – V

Está(ão) correta(s):
(A) I – II – III – IV – V
(B) I – II – IV – V apenas
(C) I – II – V apenas
(D) II – III – IV – V apenas

25) Para que possa se constituir como um

27) Com o objetivo de tornar visível uma

instrumento voltado para reorientar a prática
educativa, a avaliação deve se dar de forma:

possível forma de articulação, a estrutura do
Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil relaciona objetivos gerais
e específicos, conteúdos e orientações
didáticas
numa
perspectiva
de
operacionalização do processo educativo.

(A) V – F – V – F
(B) V – F – V – V
(C) V – V – V – F

(A) assistemática e descontínua
(B) casual e contínua
(C) sistemática e contínua
(D) sistemática e esporádica
26) Analise as afirmativas.

Para que as aprendizagens infantis ocorram com
sucesso, é preciso que o professor considere, na
organização do trabalho educativo:

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

O perímetro de uma moldura corresponde a 30%
da área de um quadrado. Considerando que o
perímetro do quadrado é 38 cm, podemos
afirmar que a terça parte do perímetro dessa
moldura medirá, aproximadamente:
(A) 4 cm
(B) 9 cm
(C) 21 cm
(D) 27 cm
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TESTE SELETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS - PI
28) É correto afirmar que:
(A) O número 154 pertence à sequência dos

múltiplos de 16.
(B) O número 3 pertence à sequência dos
múltiplos de 21.
(C) O número 0 sempre é o menor divisor de
qualquer número natural.
(D) O próprio número sempre é o seu maior
divisor.
29) Sobre a geografia do Piauí, não é correto

afirmar que:
(A) Na agricultura, destacam-se as culturas

temporárias de arroz, feijão, algodão e
milho, e as culturas permanentes de caju,
coco da baia e laranja.
(B) O Piauí é o maior produtor de mel de abelha
do nordeste e um dos grandes do país.
(C) O cerrado, é o tipo de vegetação encontrada
no sul e sudeste do estado.
(D) Os grupos étnicos dominantes na população
piauiense são oriundos da miscigenação dos
europeus e indígenas, resultando os
mamelucos.
30) Que tipo de barragem de rejeitos de minério

de ferro se rompeu na cidade de
Brumadinho-MG, no final do mês de janeiro
de 2019?
(A) Alteamento a jusante.
(B) Alteamento paralelo.
(C) Alteamento alinhado ao centro.
(D) Alteamento a montante.

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
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