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INSTRUÇÕES 
Este Caderno de Questões contém 25 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e uma única resposta 
correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de Questões, solicite providências ao fiscal de 
sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser preenchido atentamente 
com Nome, Concurso (CP Ipiranga do Sul-RS), Nº da Inscrição, data de nascimento, as respostas do Caderno de 
Questões e Assinatura. 
O Nº de Inscrição deverá ser preenchido da seguinte forma: 

Nº Inscrição:  00036  (exemplo de nº de inscrição) 

 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, com caneta esferográfica de 
tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo: 

 
O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento correto implica a 
anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão Resposta por erro de preenchimento por 
parte do candidato. O cartão resposta é insubstituível e de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser 
amassado, dobrado, rasgado ou rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam didáticos ou eletrônicos. O 
candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará automaticamente eliminado do Concurso Público. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala auxiliar na 
interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será permitida após 
transcorrido 45 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o Cartão Resposta ao 
fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, implicará na eliminação do candidato do 
Concurso Público. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão Resposta. 
O candidato poderá anotar suas respostas no gabarito disponível na última página da prova escrita objetiva para 
conferir com o gabarito oficial. 
Os 3 últimos candidatos ao terminarem a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente com os fiscais de 
sala, conferir os Cartões Resposta, e assinar a folha ata e o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta e os 
Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Concurso Público, do presente Caderno de 
Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação do candidato do Concurso Público. 
O gabarito preliminar e as provas escritas objetivas estarão disponíveis, no dia 15 de setembro de 2014, no site 
www.alternativeconcursos.com.br. 
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita objetiva através do email 
recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 16 a 18 de setembro de 2014. 
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Língua Portuguesa 

 
01) Marque a alternativa que apresenta erro em 
relação ao emprego do plural: 
 
a) Os alunos vestiam uniformes azul-marinho. 
b) O rapaz vendeu todas as águas-de-colônia. 
c) Os bem-te-vis cantavam no gramado. 
d) Os cabelos da menina eram castanhos-claros. 
e) As crianças surdas-mudas receberam atendimento 

especial. 
 
02) Complete as sentenças utilizando as formas verbais 
adequadas à norma culta padrão: 
 
1. A gerente não imporá nenhuma condição, se você 

também não________. 
2. Sabe-se que Paulo jamais _______ os dólares que 

emprestou para Manoel. 
3. Seus avós seriam beneficiados, se __________ o 

benefício para o idoso. 
4. Se o promotor ________ no caso, tudo será 

esclarecido rapidamente. 
 
Respeitando a ordem em que as frases aparecem, a 
alternativa correta é: 
 
a) impor – reaveu – requeressem – intervier. 
b) impuser – reouve – requeressem – intervier. 
c) impuser – reaveu – requisessem – intervir. 
d) impor – reouve – requisessem – intervier. 
e) impor – reaveu – requeressem  - intervir. 
 
03) Somente em uma das assertivas abaixo todos os 
vocábulos estão corretamente grafados: 
 
a) Fulijem – aragem – contágio - litíjio 
b) Cogitar – necrolójio-  vagem - singelo 
c) Apogeu – manjericão – varegista – lisonjeiro  
d) Majestade – presságio – tijela - vertigem 
e) Enferruje – projétil – rabugem – subterfúgio  
 
04) Leia as sentenças: 
 
1. Helena tem opinião firme sobre a eleição. 
2. Helena pisava firme sobre a ponte. 
 
Respeitando a ordem em que os vocábulos sublinhados 
aparecem, temos: 
 
a) um advérbio e um substantivo 
b) um substantivo e um adjetivo 
c) um adjetivo e um substantivo 
d) um adjetivo e um advérbio 
e) um advérbio e um adjetivo 
 

05) Na sentença: “Fátima quer ter um bom emprego, 

mas não gosta de estudar.” O termo em destaque 
expressa um ideia de: 
 
a) adversidade 
b) explicação 
c) conclusão 
d) alternância 
e) adição 
 

Matemática 

 
06) Qual é o "X" vértice (Xv) da função dada por          
f(x) = x2 - 3x + 2 ? 
 

a) 
�
� 

b) 2 

c) -5 

d) 
�
� 

e) -1 

 
07) Qual é o décimo termo da PG (Progressão 

Geométrica) dada por ��
�  ; �; 
 ? 

 
a) 5050 
b) 785 
c) 7085 
d) 2555 
e) 6561 
 
08) Qual é o "Y" vértice (Yv) da função dada por          
f(x) = x2 - 4x + 3 ? 
 
a) -3 
b) -1 
c) 8 
d) -4 
e) 5 
 

09) O determinante da matriz dada por �− �
−� �� é: 

 
a) -3 
b) 97 
c) 13 
d) 31 
e) -8 
 

10) Qual o valor de ��� + ��� ? 

 
a) 31 
b) 93 
c) 13 
d) 37 
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e) 8 
 

Conhecimentos Gerais 

 
11) Qual foi o ano de fundação do Município de 
Ipiranga do Sul (RS)? 
 
a) 1984. 
b) 1988. 
c) 1998. 
d) 1987. 
e) 1989 
 
12) Qual é a data de aniversário do Município de 
Ipiranga do Sul (RS)? 
 
a) 20 de janeiro. 
b) 20 de abril. 
c) 20 de fevereiro. 
d) 20 de maio. 
e) 20 de março. 
 
13) Quem foi o 1º Prefeito de Ipiranga do Sul (RS)? 
 
a) Valcir Rodighiero. 
b) Waldecir Tonial. 
c) Gilberto Tonello. 
d) Mário Luiz Ceron. 
e) Bruno Waldo Klein. 
 
14) Quais são as cores predominantes da Bandeira do 
Município de Ipiranga do Sul (RS)? 
 
a) azul, verde e branca. 
b) amarela, verde e vermelha. 
c) verde, branca e vermelha. 
d) cinza, preta e amarela. 
e) branca, amarela e azul. 
 
15) Qual dos Municípios abaixo NÃO faz divisa com o 
Município de Ipiranga do Sul (RS)? 
 
a) Sertão (RS). 
b) Estação (RS). 
c) Erebango (RS). 
d) Erechim (RS). 
e) Ponte Preta (RS). 
 

Conteúdos Específicos  

 
16) Sobre o Projeto Político Pedagógico é incorreto 
afirmar: 
 
a) O projeto busca um rumo, uma direção. É uma ação 

intencional, com um sentido explícito, com um 
compromisso definido coletivamente.  

b) Todo o projeto pedagógico da escola é, também, um 
projeto político por estar intimamente articulado ao 

compromisso sóciopolítico com os interesses reais e 
coletivos da população majoritária. 

c) A principal possibilidade de construção do projeto 
político pedagógico passa pela relativa autonomia da 
escola, de sua capacidade de delinear sua própria 
identidade.  

d) O projeto político pedagógico é construído e 
vivenciado em todos os momentos, por todos os 
envolvidos com o processo educativo da escola. 

e) O projeto político pedagógico tem a ver com a 
organização do trabalho pedagógico em dois níveis: 
como a organização da escola como um todo e como 
a organização da sala de aula, incluindo sua relação 
com o contexto social imediato, procurando 
preservar a visão de individualidade. 

 
17) Sobre o Projeto Político Pedagógico podemos 
afirmar: 
 

I. O projeto pedagógico exige profunda reflexão 
sobre as finalidades da escola, assim como a 
explicitação de seu papel social e a clara definição 
de caminhos, formas operacionais e ações a serem 
empreendidas por todos os envolvidos com o 
processo educativo.  

II. Seu processo de construção aglutinará crenças, 
convicções, conhecimentos da comunidade 
escolar, do contexto social e científico, 
constituindo-se em compromisso político 
pedagógico coletivo. 

III. O projeto pedagógico é um produto específico que 
reflete a realidade da escola, situada em um 
contexto mais amplo que a influencia, mas não 
pode ser influenciado por ela. 

  
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas III esta correta. 
c) Apenas I e II estão corretas. 
d) Apenas I e III estão corretas. 
e) Todas estão corretas. 
 
18) Quanto à concepção, um projeto pedagógico de 
qualidade deve apresentar algumas características, 
EXETO: 
 
a) Ser um processo participativo de decisões. 
b) Preocupar-se em instaurar uma forma de organização 

do trabalho pedagógico que desvele os conflitos e as 
contradições. 

c) Explicitar princípios baseados na autonomia da 
escola, na solidariedade entre seus agentes 
educativos e no estímulo à participação de todos no 
projeto comum e coletivo. 

d) Conter opções explícitas na direção da superação de 
problemas, no decorrer do trabalho educativo 
voltado para uma realidade específica. 

e) Ignorar o compromisso com a formação do cidadão. 
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19) Consolidava a visão de um segmento da elite 
intelectual que, embora com diferentes posições 
ideológicas, vislumbrava a possibilidade de interferir na 
organização da sociedade brasileira do ponto de vista 
da educação. Redigido por Fernando de Azevedo, o 
texto foi assinado por 26 intelectuais, entre os quais 
Anísio Teixeira, Afrânio Peixoto, Lourenço Filho, 
Roquette Pinto, Delgado de Carvalho, Hermes Lima e 
Cecília Meireles. Ao ser lançado, em meio ao processo 
de reordenação política resultante da Revolução de 30, 
o documento se tornou o marco inaugural do projeto 
de renovação educacional do país. Além de constatar a 
desorganização do aparelho escolar, propunha que o 
Estado organizasse um plano geral de educação e 
defendia a bandeira de uma escola única, pública, laica, 
obrigatória e gratuita. Do que estamos nos referindo no 
trecho acima: 
 
a) Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. 
b) Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
c) Plano Nacional de Educação. 
d) Projeto Político Pedagógico. 
e) Plano Estadual de Educação. 
 
20) No que se refere às funções da avaliação da 
aprendizagem, importa ter presente que ela permite o 
julgamento e a consequente classificação, mas essa não 
é a sua função constitutiva. É importante estar atento à 
sua função ontológica (constitutiva), que é a de 
diagnóstico, e, por isso mesmo, a avaliação cria a base 
para a tomada de decisão, que é o meio de encaminhar 
os atos subseqüentes na perspectiva da busca de maior 
satisfatoriedade nos resultados. (LUCKESI, 2006, p.175). 
Articuladas com essas funções básicas estão, EXETO:  
 
a) A função de propiciar a autocompreensão, tanto do 

educando quanto do educador. 
b) A função de motivar o crescimento. 
c) A função de aprofundar a aprendizagem. 
d) A função de auxiliar a aprendizagem. 
e) A função principal de classificação e eliminação. 
 
21) Sobre o brincar é incorreto afirmar: 
 
a) Através da brincadeira, a criança é introduzida no 

meio sociocultural do adulto, constituindo-se num 
modelo de assimilação e recriação da realidade. 

b) Através das brincadeiras a criança também 
desenvolve seu equilíbrio emocional e a autonomia, 
elementos fundamentais para o sucesso das 
aprendizagens futuras. 

c) O brincar motiva e dá prazer, por isso, ele 
proporciona um clima especial para a aprendizagem 
das crianças de todas as faixas etárias.  

d) O brincar ajuda os participantes a desenvolver a 
confiança em si mesmo e em suas capacidades. 

e) O brincar é uma atividade que não propicia o 
desenvolvimento da imaginação da criança, uma vez 

que brincando ela tende a realizar, no plano real, as 
ações do mundo adulto. 

 
22) Qual das tendências pedagógicas que tinha como 
conteúdo de ensino os “temas geradores”: 
 
a) Tradicional. 
b) Tecnicista. 
c) Libertadora. 
d) Libertária. 
e) Crítico social dos conteúdos. 
 
23) Criou um campo de investigação que denominou 
epistemologia genética - isto é, uma teoria do 
conhecimento centrada no desenvolvimento natural da 
criança. Segundo ele, o pensamento infantil passa por 
quatro estágios, desde o nascimento até o início da 
adolescência, quando a capacidade plena de raciocínio 
é atingida. De quem é essa teoria? 
 
a) Vygotsky. 
b) Piaget. 
c) Wallon. 
d) Paulo Freire. 
e) Anísio Teixeira. 
 
24) De acordo com as teorias de Vygotsky podemos 
afirmar: 
 

I. O desenvolvimento cognitivo do aluno se dá por 
meio da interação social, ou seja, de sua interação 
com outros indivíduos e com o meio. 

II. A interação entre os indivíduos possibilita a 
geração de novas experiências e conhecimento. 

III. A aprendizagem é uma experiência social, mediada 
pela utilização de instrumentos e signos, de acordo 
com os conceitos utilizados pelo próprio autor. 

IV. A aprendizagem é uma experiência social, a qual é 
mediada pela interação entre a linguagem e a 
ação. 

 
a) Apenas I e IV estão corretas. 
b) Apenas II e III estão corretas. 
c) Apenas III e IV estão corretas. 
d) Apenas I, III e IV estão corretas. 
e) Todas estão corretas. 
 
25) As emoções têm papel preponderante no 
desenvolvimento da pessoa. É por meio delas que o 
aluno exterioriza seus desejos e suas vontades. Em 
geral são manifestações que expressam um universo 
importante e perceptível, mas pouco estimulado pelos 
modelos tradicionais de ensino. Foi o primeiro a levar 
não só o corpo da criança, mas também suas emoções 
para dentro da sala de aula. Fundamentou suas idéias 
em quatro elementos básicos que se comunicam o 
tempo todo: a afetividade, o movimento, a inteligência 
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e a formação do eu como pessoa. De quem é essa 
teoria? 
 
a) Wallon. 
b) Anísio Teixeira. 
c) Cecília Meireles. 
d) Rousseau. 
e) Froebel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


