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20. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) 

Sobre avaliação é INCORRETO afirmar: 

A) A avaliação da escola é chamada de 

avaliação Institucional, cujo apoio é o projeto 

político-pedagógico da escola. 

B) A avaliação da aprendizagem contribui para 

o planejamento do ensino, cujo foco é a 

avaliação dos alunos, e para o 

replanejamento do ensino, cujo foco é a 

avaliação do trabalho do professor. 

C) No ambiente educacional a avaliação 

compreende três dimensões básicas: 

avaliação da aprendizagem; avaliação 

institucional interna e externa; avaliação de 

redes de Educação Básica 

D) A avaliação do ensino consiste em os alunos 

atribuírem notas e conceitos ao desempenho 

dos professores. 

E) O Instituo Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) criou a 

Avaliação Nacional do Rendimento Escolar 

(Anresc), mais conhecida como Prova Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSOR DE POLIVALENTE 

 

 

21. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) O 

sistema que utilizamos para classificar os 

seres vivos obedece uma hierarquia que 

vai do Reino à Espécie. Dessa forma 

temos: Espécie – Gênero – Família – 

Ordem – Classe – Filo – Reino. Espécies 

semelhantes são agrupadas em uma 

categoria que chamamos de: 
 
A) oceano 

B) bioma 

C) gênero 

D) caatinga 

E) mamíferos 

 

22. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) A 

respiração branquial é típica de animais: 
 
A) aquático 

B) brancos 

C) mamíferos 

D) terrestre 

E) invertebrados 

 

23. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) O 

corpo humano é formado pelos sistemas: 
 
A) cardiovascular, respiratório, digestório, 

nervoso, sensorial, endócrino, excretor, 

urinário, reprodutor, esquelético, muscular, 

imunológico, linfático, tegumentar. 
 
B) cardiovascular, respiratório, protésico, 

nervoso, sensorial, endócrino, excretor, 



 
 

Concurso Para Provimento de Cargos do Município de Porteiras – Data: 18/11/2018 
 

9 
 

urinário, reprodutor, esquelético, muscular, 

imunológico, linfático, tegumentar. 
 
C) cardiovascular, respiratório, digestório, 

nervoso, sensorial, endócrino, excretor, 

urinário, racional, esquelético, muscular, 

imunológico, linfático, tegumentar. 
 
D) cardiovascular, respiratório, digestório, 

nervoso, sensorial, endócrino, excretor, 

urinário, reprodutor, esquelético, visual, 

imunológico, linfático, tegumentar. 
 
E) cardiovascular, respiratório, digestório, 

nervoso, sensorial, endócrino, excretor, tátil, 

reprodutor, esquelético, muscular, 

imunológico, linfático, tegumentar. 

 

24. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) 

Sistema Tegumentar - ou Pele - é um 

sistema do corpo humano que: 
 
A) ajuda a regular a reprodução do corpo 

humano, e é responsável pela sensibilidade 

(juntamente com o sistema nervoso), mas 

acima de tudo protege o corpo, criando uma 

barreira a agressões externas e evitando a 

perda de líquido. 
 
B) ajuda a regular a temperatura do corpo 

humano, e é responsável pela sensibilidade 

(juntamente com o sistema nervoso), mas 

acima de tudo protege o corpo, criando uma 

barreira a agressões externas e evitando a 

perda de líquido. 
 
C) ajuda a regular a temperatura da urina, e é 

responsável pela organização visual, mas 

acima de tudo protege o coração, criando 

uma barreira a agressões externas e evitando 

a perda de líquido. 
 
D) ajuda a regular a temperatura do corpo 

humano, e é responsável pela reprodução 

humana, mas acima de tudo protege os 

hormônios, criando uma barreira a agressões 

externas e evitando a perda de líquido. 
 
E) ajuda a manter o pulmão, e é responsável 

pela audição, mas acima de tudo protege o 

ambiente, criando uma barreira a agressões 

externas e evitando a perda de líquido. 

 

25. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Os 

impactos negativos no meio ambiente, 

causados pelo ser humano, estão 

diretamente relacionados, entre outros, 

com: 
 
A) a diminuição das áreas urbanas, a diminuição 

de veículos automotivos, o uso responsável 

dos recursos, o consumo organizado de bens 

materiais e a produção constante de lixo. 
 
B) o uso comedido da água, o consumo 

organizado de energia, o consumo 

organizado de bens materiais e a organização 

constante de lixo. 
 
C) a separação dos lixos orgânicos e recicláveis, 

o uso moderado de automóveis, o uso 

responsável dos recursos, o consumo 

organizado de bens materiais e a produção 

constante de lixo. 
 
D) a diminuição das áreas urbanas, a diminuição 

de veículos automotivos, o consumir apenas 

o necessário e ao evitar compras 

compulsivas, utilizar produtos ecológicos e 

biodegradáveis.  
 
E) o aumento crescente das áreas urbanas, o 

aumento de veículos automotivos, o uso 

irresponsável dos recursos, o consumo 

exagerado de bens materiais e a produção 

constante de lixo. 

 

26. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) 

Coordenadas Geográficas são linhas 
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imaginárias que cortam o planeta Terra 

nos sentidos horizontal e vertical, servindo 

para a localização de qualquer ponto na 

superfície terrestre. 

A distância das coordenadas geográficas 

são medidas em graus, minutos e 

segundos. Um grau corresponde a 60 

minutos, e um minuto corresponde a 60 

segundos. 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/co

ordenadas-geograficas.htm Acesso dia 29 de 

outubro de 2018. 

Dessa maneira, temos dois tipos de 

coordenadas geográficas: 
 
A) A Latitude - além de servir para localização 

geográfica, é uma variável importante para 

estudar os tipos de clima da Terra. A 

Longitude - Foi a partir das longitudes que se 

criaram os fusos horários. 
 
B) A Latitude - além de servir para localização 

histórica, é uma variável importante para 

estudar os tipos planetas. A Longitude  -  Foi 

a partir das longitudes que se criaram os 

fusos horários. 
 
C) A Latitude - além de servir para localização 

geográfica, é uma variável importante para 

estudar os tipos de clima da Terra. A 

Longitude  -  Foi a partir das longitudes que 

se criaram os tipos se seres vivos. 
 
D) A Latitude - além de servir para a hidrografia 

e os tipos de águas, é uma variável 

importante para estudar os tipos de clima da 

lua. A Longitude - Foi a partir das longitudes 

que se criaram os fusos horários. 
 
E) A Latitude - além de servir para localização 

geográfica, é uma variável importante para 

estudar os tipos de clima da Terra. A 

Longitude - Foi a partir das longitudes que se 

criaram os estudos do sistema solar. 

 

27. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) O 

relevo brasileiro pode ser classificado da 

seguinte forma: 

A) Planalto: como o próprio nome já diz são 

áreas planas e baixas. Planície: formada de 

erosões eólicas (pelo vento) ou pela água. 

Depressões: resultado do estudo sobre o meio 

ambiente. 

B) Planalto: formado a partir de erosões eólicas 

(pelo vento) ou pela água. Planície: resultado 

de erosões. Depressões:. formado a partir das 

áreas planas e baixas 

C) Planalto: formado a partir de erosões eólicas 

(pelo vento) ou pela água. Planície: como o 

próprio nome já diz são áreas planas e baixas. 

Depressões: resultado de erosões. 

D) Planalto: formado a partir de erosões eólicas 

(pelo vento) ou pela água. Planície: resultado 

de erosões.  

E) Planalto: formado a partir das áreas de 

cultivo.  Planície: como o próprio nome já 

diz são áreas arredondadas. Depressões: 

resultado de erosões. 

 

28. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) O 

espaço geográfico – o campo das 

atividades humanas – é sempre produzido 

e transformado pela sociedade. Assim, 

percebemos que existe um vínculo entre 

natureza e ação humana, ou seja, entre 
 
A) o espaço humano e o espaço científico 

B) o espaço social e o espaço individual 

C) o espaço coletivo e o espaço social 

D) o espaço natural e o espaço geográfico. 

E) o espaço cultural e o espaço artístico 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/coordenadas-geograficas.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/coordenadas-geograficas.htm
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29. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Sobre 

sustentabilidade é correto afirmar que é 
 
A) uma ação necessária para conciliar o 

crescimento do aquecimento global. 
 
B) uma ação necessária e possível para o 

crescimento das indústrias e seus poluentes. 
 
C) uma ação necessária e possível para 

contribuir com o crescimento da erosão. 
 
D) uma ação necessária para conciliar o 

crescimento dos poluentes que contribuem 

com a poluição dos oceanos. 
 
E) uma ação necessária e possível para conciliar 

o crescimento social com a conservação 

ambiental. 

 

30. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Sobre 

as regiões do IBGE, marque a alternativa 

correta: 
 
A) Atualmente as regiões oficiais são Norte, 

Nordeste, Sudoeste e Sudeste. 
 
B) A região Sul possui dois estados mais um 

Distrito Federal. 
 
C) A região Nordeste possui nove estados: 

Alagoas, Pernambuco, Bahia, Ceará, 

Maranhão, Paraíba, Sergipe, Rio Grande do 

Norte e Piauí. 
 
D) O Norte é uma região composta por 5 

estados: Amazonas, Pará, Bahia, Roraima e 

Tocantins. 
 
E) O estado do Rio de Janeiro não faz parte da 

região Sudeste, que abrange Minas Gerais e 

São Paulo. 

 

31. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Ao 

desempenhar seu trabalho, o historiador 

faz um trabalho minucioso de pesquisa, 

esperando encontrar vestígios do passado 

que possam ajudá-lo a decifrar e entender 

a história. 

https://www.editoracontexto.com.br/blog/voce-sabe-

o-que-sao-fontes-historicas/ acesso dia 29 de outubro 

de 2018. 
 

Esses vestígios são o que chamamos de 
 

A) fontes culturais 

B) fontes históricas 

C) fontes silenciosas 

D) fontes humanizadoras 

E) fontes geográficas 

 

32. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Sobre 

a formação do povo brasileiro os 

principais grupos foram: 
 
A) os povos indígenas, africanos, imigrantes 

europeus e asiáticos. 
 
B) os povos estadunidenses, imigrantes latinos e 

asiáticos. 
 
C) os povos canadenses e africanos. 
 
D) os povos indígenas e imigrantes europeus e 

asiáticos. 
 
E) os povos indígenas e asiáticos. 

 

33. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) A 

partir da década de 1530 teve início a fase 

do período do Brasil Colonial que se 

estendeu até 
 
A) o final do século XV 

B) o início do século XVI 

C) o início do século XIX 

D) o final do século XX 

E) o início do século XV 

https://www.editoracontexto.com.br/blog/voce-sabe-o-que-sao-fontes-historicas/
https://www.editoracontexto.com.br/blog/voce-sabe-o-que-sao-fontes-historicas/
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34. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) O 

período do Segundo Reinado foi marcado, 

entre outros, pela 
 
A) chegada dos portugueses  

B) chegada da família real 

C) missão jesuítica  

D) primeira missa 

E) Abolição da Escravatura. 

 

35. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) 

Explicar o que é o tempo não é tarefa 

simples. No entanto, todos temos uma 

concepção a respeito do assunto. Inclusive 

as crianças. À sua maneira, elas lidam com 

as questões que envolvem passado, 

presente e futuro. Para que as turmas dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental 

compreendam os fatos, do ponto de vista 

histórico, é fundamental que a escola 

amplie a noção de tempo cronológico e 

explicite as implicações da passagem dos 

anos.  

https://novaescola.org.br/conteudo/2370/como-

trabalhar-a-nocao-de-tempo-em-historia acesso dia 29 

de outubro de 2018 adaptada 

 

As ideias defendidas possibilitam para que 

o aluno reconheça a história como 
 

A) algo pontual. 

B) um processo. 

C) um período. 

D) uma passagem de épocas. 

E) um estudo de datas e fatos. 

 

36. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Um 

livro custa R$0,50 a mais do que um 

caderno. Comprando-se dois livros e três 

cadernos, pagam-se R$24,00. O preço de 

um livro com um caderno, juntos, é: 
 
A) R$8,50. 

B) R$10,50 

C) R$11,70. 

D) R$12,50. 

E) R$9,70. 

 

37. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) As 

crianças de uma creche foram separadas 

em 19 grupos de dez crianças e um grupo 

de 6 crianças. Se as crianças fossem 

separadas em grupos de 20 crianças 

haveria: 
 
A) 9 grupos de 20 e um grupo de 16. 

B) 10 grupos de 20 e um grupo de 16. 

C) 19 grupos de 20 e um grupo de 6. 

D) 3 grupos de 20 e um grupo de 16. 

E) 10 grupos de 20 e um grupo de 6. 

 

38. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) O 

preço de um terreno, à vista, é de 

R$36.000,00 e um financiamento permite 

que esse mesmo terreno seja pago em 18 

parcelas mensais idênticas de R$2.200,00. 

Sendo assim, optando por financiar a 

compra do terreno, o valor total a ser pago 

pelo terreno, em relação ao preço à vista, 

aumentará em: 
 
A) 25%. 

https://novaescola.org.br/conteudo/2370/como-trabalhar-a-nocao-de-tempo-em-historia
https://novaescola.org.br/conteudo/2370/como-trabalhar-a-nocao-de-tempo-em-historia
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B) 10%. 

C) 11%. 

D) 18%. 

E) 24%. 

 

39. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Uma 

turma de 6 amigos resolveu viajar para 

uma praia no interior do Ceará. O valor 

por 5 dias é de R$4.700,00 para essa 

turma. Se a turma convidar mais 2 amigos 

e estender o período da viagem para 9 

dias, qual será o valor a ser pago? 
 
A) R$4.266,67  

B) R$8.345,00 

C) R$11.280,00 

D) R$9.050,00 

E) R$10.460,00 

 

40. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Em 

um mercado, um pacote de 250g de flocos 

de milho custa R$3,60. Se você pretende 

comprar 2kg desse produto, o valor a ser 

pago é de 
 
A) R$15,40. 

B) R$19,00. 

C) R$28,80 

D) R$22,20. 

E) R$12,20. 

 

41. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) 

Considerando-se a norma padrão escrita 

da língua portuguesa, assinale a 

alternativa em que a concordância verbal 

está correta. 
 
A) Quais de nós estamos dispostos a coletar os 

dados da pesquisa? 
 
B) A pesquisas trata de crianças vítima de maus 

tratos. 
 
C) As crianças merece cuidado especiais? 
 
D) Todas as crianças é da região do Cariri. 
 
E) As pesquisas denuncia as realidades das 

crianças do Cariri cearense. 

 

42. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Texto 

para responder a questão: 
 

Educadores que acreditam 
 

Os dez vencedores do Prêmio Educador 

Nota 10 têm em comum a crença nos alunos, 

na comunidade e na escola pública 

Do que é feito um bom professor? Ele 

certamente precisa de muito estudo, alguns 

anos de experiência prática, espaços para 

trocar ideias com colegas, tempo para planejar 

as aulas e apoio institucional adequado. Mas 

todos esses elementos dependem de uma 

motivação central: a crença no poder 

transformador da escola e na capacidade 

criativa dos alunos. Essa crença se agiganta 

diante dos problemas e impulsiona o 

profissional. 

Os professores vencedores do Prêmio 

Educador Nota 10 deste ano são prova viva 

disso. Eles acreditaram que seus alunos eram 

capazes de aprender, mesmo quando os 

contextos e as histórias de vida deles não 

favorecessem isso. 

https://novaescola.org.br/conteudo/12657/educador

es-que-acreditam acesso dia 27 de outubro de 2018 

https://novaescola.org.br/conteudo/12657/educadores-que-acreditam
https://novaescola.org.br/conteudo/12657/educadores-que-acreditam
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Em “Do que é feito um bom professor? Ele 

certamente precisa de muito estudo, alguns 

anos de experiência prática, espaços para 

trocar ideias com colegas, tempo para 

planejar as aulas e apoio institucional 

adequado.” A palavra sublinhada é 

acentuada seguindo, respectivamente, a 

mesma regra da opção: 
 

A) prêmio, café, experiência. 

B) dominó, marítima, mês. 

C) política, sofá, porém. 

D) porém, dominó, mês. 

E) política, marítima, pássaro. 

 

43. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Uma 

frase escrita em conformidade com a 

norma padrão da língua é:  
 
A) Dos anos 1980 até hoje, houveram muitas 

mudança, as redes sociais dominam as 

comunicações. 

B) A vida das pessoas na década de1980 

diferenciavam-se das de hoje, haja vista que 

vivia sem as redes social.  
 
C) Referência nos estudos acerca da inteligência 

coletiva e precursor da Cibercultura, Pierre 

Lévy dissertou sobre o impacto social que o 

computador e suas tecnologias inteligentes 

causaram na sociedade. 
 
D) A revolução das comunicações e as redes 

socias desempenha importantes mudança nos 

comportamentos de crianças, jovens e 

adultos.  
 
E) Os avanços das tecnologias das 

comunicações desempenha importantes 

mudança na vida das pessoas na 

contemporaneidade. 

 

44. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) O 

termo destacado em: “Vocês serão felizes” 

exerce a seguinte função sintática: 
 
A) predicativo do sujeito. 

B) complemento direto. 

C) adjunto substantivo. 

D) objeto verbal. 

E) substantivo indireto. 

 

45. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Leia o 

texto e responda a questão. 
 

Trabalhadores protestam em todo Brasil 

contra terceirização 
 

São Paulo - O Brasil amanheceu nesta 

quarta-feira com uma série de manifestações 

em várias cidades do país, em uma jornada de 

protesto convocada por movimentos sociais e 

sindicatos contra o projeto de lei que amplia e 

regulamenta a terceirização. 

Em São Paulo, ocorreram bloqueios 

momentâneos em grandes rodovias. 

Manifestantes da Central Única dos 

Trabalhadores (CUT) cortaram por 30 minutos 

o tráfego em trecho parte da Via Dutra, que 

liga as cidades do Rio de Janeiro a São Paulo, 

na altura de Guarulhos. 

Além da CUT, os protestos foram 

convocados pela Central Trabalhadores do 

Brasil (CTB), Conlutas e Nova Central e 

Intersindical. 

A rodovia entre Campinas e São Paulo 

também teve um trecho fechado, assim como a 

Via Anchieta, principal rodovia em direção ao 

Porto de Santos. 

Em Minas Gerais, houve protestos contra 

a terceirização durante a madrugada em frente 

à entrada de fábricas no polo industrial de 

Betim. 
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A Jornada Nacional de Paralisações 

também contou com a adesão de funcionários 

da Universidade de São Paulo (USP) e 

empregados do serviço de transporte de 

Salvador, que atrasaram em duas horas o início 

de suas atividades. 

Os metalúrgicos organizaram assembleias 

e ações contra a terceirização nas fábricas da 

Volkswagen, Mercedez Benz e Ford, também 

em São Paulo. 

Um dos principais protestos durante a 

jornada será realizada pelos sindicatos em 

frente à sede da Federação das Indústrias do 

Estado de São Paulo (Fiesp), que apoia o 

projeto de terceirização. 

Lutar contra a terceirização é uma 

"questão de honra", afirmou o ex-sindicalista e 

ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ontem 

à noite, ao rejeitar o projeto que foi aprovado 

pelo Congresso. 

A Câmara dos Deputados, com a oposição 

dos partidos de esquerda e inclusive do PT, 

aprovou estender a possibilidade de se 

contratar empregados terceirizados para todos 

os setores da produção, o que mobilizou os 

sindicatos. 

De acordo com Vagner Freitas, presidente 

da CUT, a Consolidação das Leis de Trabalho, 

regime instaurado na década de 40, "será 

jogado no lixo se a terceirização for 

aprovada". 
Disponível em: 

http://exame.abril.com.br/brasil/trabalhadores-

protestam-em-todo-brasil-contra-terceirizacao Acesso 

dia 30 de outubro de 2018 

 

O texto acima é: 

 

A) uma carta 

B) uma propaganda 

C) uma notícia 

D) uma receita 

E) um conto 

 

http://exame.abril.com.br/brasil/trabalhadores-protestam-em-todo-brasil-contra-terceirizacao
http://exame.abril.com.br/brasil/trabalhadores-protestam-em-todo-brasil-contra-terceirizacao

