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EDITAL n.º 10/2017 

Processo Seletivo Simplificado - PSS  

Professor -  Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

 

CADERNO DE PROVA  

Leia o texto abaixo e responda as questões de n.º 01 e 02. 

Dia do Rock é comemorado no Palácio da Música 

13/07/2017 - 15h58 
Nesta quinta-feira, 13 de julho, é comemorado o Dia Mundial do Rock. Para celebrar a 
data, a Orquestra Sinfônica de Teresina (OST) realiza mais uma edição do Rock Sinfônico, 
um concerto diferente que inclui no repertório sucessos nacionais e internacionais do rock. 
O prefeito Firmino Filho participou da apresentação da noite desta quarta-feira. A 
programação segue nesta quinta-feira, com mais um espetáculo para o púbico teresinense 
no Palácio da Música, às 19h. 

O repertório deste concerto especial inclui grandes nomes do Rock’n Roll como os Beatles, 
Rolling Stones, Queen e Pink Floyd. E nesta edição, novos arranjos foram preparados 
incorporando canções de Led Zeppelin, Heart e Raul Seixas. Juntam-se à Orquestra no Rock 
Sinfônico os músicos convidados André de Sousa, Luana Campos, Flávio Moraes, Ostiga Jr, 
Iago Dayvison e Alexandre Jr. 

               Disponível em:http://www.tvverdescampossat.com/noticias/dia-do-rock-e-comemorado-no-palacio-da-musica- 
232022.html. Acesso em 13/07/2017. 

 

Questão nº 01 - O tema do texto anterior é 

a) a participação de grandes nomes do Rock’n Roll no evento. 
b) a comemoração do Dia Mundial do Rock. 
c) o destaque à Orquestra Sinfônica de Teresina. 
d) o destaque à presença do Prefeito no evento. 

Questão nº 02 - A questão anterior, ao solicitar que se identifique o tema do texto, situa-se, na matriz 
de referência da Prova Brasil e do SAEB, como  

a) objeto de conhecimento. 
b) elemento curricular. 
c) competência.  
d) programa de ensino. 

Leia o texto seguinte e responda às questões de nº 03, 04 e 05: 
Ciência 
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Gelo à vista 

Um gigantesco iceberg se solta de uma espécie de prolongamento flutuante das geleiras da 
Antártica e reacende alerta sobre as ameaças que rondam o planeta 

Por Jennifer Ann Thomas 
13 jul 2017, 20h33 
Depois de duas décadas de observações, os cientistas do Projeto Midas, que monitora a Antártica, 
anunciaram na quarta-feira 12 que um gigante de gelo de 5 800 quilômetros quadrados, 190 metros 
de espessura e 1 trilhão de toneladas de peso se desprendeu da Plataforma Larsen C, na região 
oeste do continente. Trata-se de um dos maiores icebergs de que se tem notícia: sua área é 
equivalente à do Distrito Federal e quatro vezes a do município de São Paulo. Posto à deriva, muito 
provavelmente por motivos “naturais”, e não em consequência do aquecimento global resultante de 
ações do homem, o formidável bloco gelado tem agora um destino intrigante. A Antártica é hoje um 
território internacional, Patrimônio da Humanidade — e esse não é apenas um título honorífico. 
Qualquer coisa que a afete afetará o planeta. 

Disponível em:http://veja.abril.com.br/ciencia/gelo-a-vista/.Acesso em 13/07/2017. 

Questão nº 03 - Se uma professora do 5º Ano do Ensino Fundamental solicitasse aos alunos que 
identificassem quem fora o autor do texto anterior, ela estaria trabalhando o descritor da Matriz de 
Referência de Língua Portuguesa, da Prova Brasil e SAEB, do tópico: 

a) I: Procedimentos de Leitura. 
b) II: Indicações do Suporte, do Gênero e/ou do Enunciador na Compreensão do Texto. 
c) III: Relação entre Textos. 
d) IV: Coesão e Coerência no Processamento do Texto. 

Questão nº 04 - Se a professora questionasse seus alunos sobre a área do iceberg, estaria trabalhando 
o descritor: 

a) D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. 
b) D8 – Estabelecer relação causa/conseqüência entre partes e elementos do texto. 
c) D4 – Inferir uma informação implícita em um texto. 
d) D1 – Localizar informações explícitas em um texto. 

Questão nº 05 - Se a professora propusesse à turma, esta questão:  - “Na frase: Qualquer coisa 
que a afete afetará o planeta. (Última linha do texto Gelo à vista) a palavra em destaque “a” refere-se 
a quê?” – a professora estaria trabalhando o descritor de Língua Portuguesa, da Prova Brasil 
ou SAEB: 

a) D8 – Estabelecer relação causa/consequência entre partes e elementos do texto. 
b) D10 - Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de 

um texto.  
c) D12 – Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por 

conjunções, advérbios, etc. 
d) D14 –Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras 

notações. 
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Questão nº 06 - O Parecer CNE/CEB nº 11/2010, considera o Ensino Fundamental a pedra angular 
da Educação Básica e define as Diretrizes Curriculares Nacionais para esse nível de ensino, 
considerando que: 

a) são orientações emanadas do Conselho Nacional de Educação, que podem ser observadas 
na elaboração dos currículos e projetos político-pedagógicos das escolas. 

b) são sugestões de encaminhamentos de currículos que podem ser seguidos ou não pelas 
escolas, respeitando-se, portanto, sua autonomia. 

c) São escritos individuais e dependem da autonomia e da individualidade das instituições 
de ensino fundamental, constituindo-se em meras orientações de percurso. 

d) reúnem princípios, fundamentos e procedimentos definidos pelo Conselho Nacional de 
Educação, para orientar as políticas públicas educacionais e a elaboração, implementação 
e avaliação das orientações curriculares nacionais, das propostas curriculares dos Estados, 
do Distrito Federal, dos Municípios, e dos projetos político-pedagógicos das escolas. 
 

Questão nº 07 - O Parecer CNE/CEB nº 11/2010 enfatiza que o currículo não se esgota nos 
componentes curriculares e nas áreas de conhecimento.  Salienta que as escolas devem propiciar ao 
aluno condições de desenvolver a capacidade de aprender, mas com prazer e gosto, tornando suas 
atividades desafiadoras, atraentes e divertidas. (BRASIL, MEC. Diretrizes Curriculares para a 
Educação Básica. Brasília, 2013, p.116-119) 

Nesse sentido, tais diretrizes preconizam o tratamento dos conteúdos curriculares por meio de 
projetos e orientam  que para eles sejam destinados pelo menos 

a) 10% da carga horária de trabalho anual. 
b) 15% da carga horária de trabalho mensal. 
c) 30% da carga horária de trabalho mensal. 
d) 20% da carga horária de trabalho anual. 

 

Questão nº 08 - O Parecer nº 11/2010 salienta que “o professor, para assegurar a disciplina em sala 
de aula, condição necessária para o trabalho pedagógico, precisa legitimar sua autoridade pedagógica 
junto aos alunos” (BRASIL. MEC. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. 
Brasília, 2013, p. 112). 

Para isso, considera necessário: 
a) um esforço deliberado do professor para manter-se distante, evitando o diálogo e a 

comunicação muito próximo com os alunos. 
b) forte articulação da unidade escolar com a família e os alunos no estabelecimento das 

normas de convívio na escola. 
c) uma atitude firme e autoritária do professor diante dos alunos, para que aprendam. 
d) a divulgação de um Regimento Escolar bem elaborado e capaz de manter a disciplina 

em todos os locais da escola. 
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 Analise a figura seguinte e responda as questões de nº 09, 10 e 11: 
 

 

Fonte: Revista Veja, edição 2537, p. 66 

Questão nº 09 - Analisando-se a figura anterior, é correto afirmar: 
a) A renda total, no país, da classe A é 10 vezes maior, que o próprio índice de 

representação das famílias, de acordo com novas análises. 
b) A participação na renda nacional das classes sociais, de A a E, é diretamente proporcional 

ao número de pessoas que nela se incluem. 
c) A classe C é formada pelo maior contingente de pessoas. 
d) A classe A, de acordo com a figura, é a que mais recolhe impostos. 
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Questão nº 10 - Analisando-se o perfil da classe A, constata-se que: 

a) O maior índice de ocupação dos chefes dos domicílios situa-se entre os assalariados no 
setor privado. 

b) O índice de ocupação de chefes de domicílios que ofertam empregos é maior que o índice 
de ocupação de chefes de domicílios empregados no setor privado. 

c) O percentual de chefes de domicílios que são funcionários públicos supera todos os 
demais índices de ocupação, da classe A. 

d) Menos de dez por cento dos chefes dos domicílios da classe A não estão situados entre 
funcionários públicos, empregadores e assalariados. 

Questão nº 11 - O texto anterior e as questões de nº 09 e 10 alusivas a ele, situam-se, 
prioritariamente no descritor do tópico: 

a) Tópico II: Implicações do Suporte, do Gênero e/ou do Enunciador na Compreensão do 
Texto. 

b) Tópico III: Relação entre Textos. 
c) Tópico IV: Coerência e Coesão no Processamento do Texto. 
d) Tópico V: Relações entre Recursos Expressivos e Efeitos de Sentido. 

 

Questão nº 12 - De acordo com o Parecer nº 11/2010, os conhecimentos escolares podem ser 
compreendidos como o conjunto de conhecimentos que a escola seleciona e transforma, a fim de 
serem passíveis de serem ensinados e promover a formação ética, estética e política do aluno. Esse 
processo realizado pela escola denomina-se: 

a) base nacional curricular comum. 
b) transposição didática. 
c) parte diversificada. 
d) formação complementar. 

 

Questão nº 13 - A professora Patrícia propôs a seus alunos do 4º Ano esta questão: “Cada degrau da 
escada que Angela está subindo mede 20 cm. 

 
A que altura do chão Angela estará quando chegar ao  9º degrau?” 
O aluno acertaria se assinalasse: 

a) 1,80 m 
b) 80 cm 
c) 1, 80 cm 
d) 1 m 
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Questão nº 14 - A professora Patrícia, ao propor a questão anterior, estava trabalhando o descritor da 
Matemática, da Prova Brasil e SAEB: 

a) D12 - Resolver problema envolvendo o cálculo ou estimativa de áreas de figuras planas, 
desenhadas em malhas quadriculadas, ou não. 

b) D08 - Resolver problemas significativos utilizando unidades de medida padronizadas. 
c) D09 - Resolver problema envolvendo medidas de tempo.  
d) D13 - Reconhecer e utilizar características do sistema de numeração decimal, tais como 

agrupamentos e trocas na base 10 e princípio do valor posicional. 
 

Questão nº 15 - A proposta pedagógica da escola pública dos anos iniciais, onde trabalha a 
Professora Geisa, prevê a realização periódica de visitas das crianças, de todas as turmas, a diferentes 
espaços do contexto sócio-cultural em que se situa a Escola. Com isso, a Escola atende ao disposto 
nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental, porque visa a desenvolver o educando 
quanto : 

a) à compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, das artes, da tecnologia e 
dos valores em que se fundamenta a sociedade. 

b) à capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e 
do cálculo. 

c) à aquisição específica de conhecimentos e habilidades técnicas. 
d) ao fortalecimento dos vínculos de família. 

 

Questão nº 16 - A professora Zenira trabalha em uma escola da rede municipal. Usa livros como 
Menina Bonita do Laço de Fita, de Ana Maria Machado, O Pássaro-da-Chuva, de Kersti Chaplet, 
para atividades de leitura e escrita. Além disso, convida familiares dos alunos afro-descendentes para 
contar histórias de sua vida, informações que serão transformadas em texto. Dessa forma, a 
professora Zenira está contextualizando o trabalho pedagógico sobre a história e a cultura afro-
brasileira: 

a) sugerida para ser trabalhada nas escolas, pelo MEC. 
b) recomendada para ser trabalhada nas escolas do Ensino Fundamental, pela SEED. 
c) uma das opções de conteúdo dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 
d) de presença obrigatória no currículo escolar, por força de Lei. 

 
Questão nº 17 - A Resolução nº 7, de 14/12/2010, fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 
Ensino Fundamental de 9 Anos, destacando a educação de qualidade, como relevante, pertinente e 
equitativa. A relevância refere-se à: 
 

a) à possibilidade de atender às necessidades e às características dos estudantes de diversos 
contextos sociais e culturais e com diferentes capacidades e interesses. 

b) importância de tratar de forma diferenciada o que se apresenta como desigual no ponto de 
partida, com vistas a obter desenvolvimento e aprendizagens equiparáveis. 

c) igualdade de direito à educação. 
d) promoção de aprendizagens significativas do ponto de vista das exigências sociais e de 

desenvolvimento pessoal. 
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Questão nº 18 - A Lei nº 9795, de 27 de Abril de 1999, dispõe sobre a Educação Ambiental, constitui 
a Política Nacional de Educação Ambiental:  
 

Art. 1º Entendem-se por Educação Ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a 
coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 
voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia 
qualidade de vida e sua sustentabilidade. 
 

Isso significa que a Educação Ambiental: 
a) deverá ser trabalhada de forma estanque, através de comemorações de datas como Dia da 

Água, Dia da Terra, Dia do Índio, Dia do Meio Ambiente.  
b) limitar-se a temas como a separação de lixo, desastres ambientais e temáticas 

catastróficas.  
c) tornar-se interdisciplinar, em todas as séries e em todas as disciplinas, bem como em 

todos os níveis de ensino.  
d) ser trabalhada em momentos especiais, para valorizar a escola. 

 
Leia o texto a seguir, para responder a questão 19. 

A professora Carla discutiu com suas colegas o fragmento de texto a seguir: 

O aprendizado do ouvir não se encontra em nossos currículos. A prática educativa 
tradicional se inicia com a palavra do professor. A menininha Andrea, voltava do seu 
primeiro dia na creche. “Como é a professora?”, perguntou-lhe sua mãe, ao que ela 
respondeu: “Ela grita...” Não bastava que a professora falasse. Ela gritava. Não me 
lembro de que minha primeira professora, dona Clotilde, tivesse jamais gritado. Mas 
me lembro dos gritos esganiçados que vinham da sala ao lado. Um único grito enche 
o espaço de medo. Na escola a violência começa com estupros verbais. (ALVES, 
Rubem. Educação dos Sentidos e Mais...Campinas, SP, Verus Editora, 2005, p. 28) 

 

Questão nº 19 - As docentes tinham como objetivo selecionar materiais para trabalhar os descritores 
de Língua Portuguesa, em turmas de 5 Ano. Carla questionou suas colegas sobre quem seria o 
narrador do texto: 

a) Uma criança 
b) Uma jovem 
c) Um adulto 
d) Um diretor escolar 

 
Questão nº 20 - A professora Eunice queria verificar o desempenho de seus alunos do 5 Ano, quanto 
ao conteúdo da Matriz de Referência da Prova Brasil e SAEB Números e Operações. Propôs este 
problema: 

Em uma família, com cinco membros – pai, mãe, filho jovem (20 anos) e duas crianças (9 
anos e 12 anos), a renda familiar provém de três salários, que totalizam R$18.591,00. 
Um terço dessa quantia destina-se a gastos com educação, cultura e alimentação.Dois 
quintos do restante  são gastos com habitação. O saldo mensal está sendo aplicado em uma 
poupança, para a compra de um carro para o filho, cujo valor situa-se entre R$35.000,00 e 
R$40.000,00. Quantos meses de poupança serão necessários para a aquisição do carro para 
o filho? 
a) 04 meses 
b) 05 meses 
c) 06 meses 
d) 07 meses 


