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XI PROCESSO SELETIVO DE CREDENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIOS – ÁREA ADMINISTRATIVA, 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

 
 

CADERNO DE QUESTÕES (ÁREA: PEDAGOGIA) 
 

NOME: 

 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR: 

1. Este caderno contém 5 (cinco) páginas com 10 (dez) questões objetivas de Conhecimentos Gerais 
de múltipla escolha, cada uma valendo 1,0 (um) ponto, totalizando valor máximo de 10 (dez) pontos; e 
10 (dez) questões objetivas de Conhecimentos Específicos de múltipla escolha, cada uma valendo 1,0 
(um) ponto, totalizando valor máximo de 10 (dez) pontos. Será atribuído peso 4 (quatro) a prova de 
Conhecimentos Gerais e peso 6 (seis) a prova de Conhecimentos Específicos. 
 

2. A Nota Final do candidato será o somatório dos pontos atribuídos às questões da prova de 
Conhecimentos Gerais e a da prova de Conhecimentos Específicos com os seus respectivos pesos 
divididos por 10. 
 

3. Se o caderno estiver incompleto ou contiver imperfeição gráfica que prejudique a leitura, solicite 
IMEDIATAMENTE ao fiscal a sua substituição. 
 

4. Cada questão apresenta quatro opções de resposta (A, B, C e D), das quais somente uma atende às 
condições do enunciado. Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, é vedado solicitar 
quaisquer esclarecimentos ao Fiscal. 
 

5. O candidato receberá junto com este caderno de questões, a FOLHA DE RESPOSTAS (gabarito). 
Verifique se os dados impressos na FOLHA DE RESPOSTAS estão corretos. Caso contrário, comunique 
imediatamente ao Fiscal. 
 

6. Após o recebimento da FOLHA DE RESPOSTAS, não a dobre nem a amasse, manipulando-a o mínimo 
possível. Assine seu nome no local indicado, com caneta esferográfica azul ou preta. Após responder 
as questões neste caderno, o candidato deverá transcrever todas as alternativas assinaladas para a 
FOLHA DE RESPOSTAS, de acordo com as instruções nela contidas. 
 

7. Questões com mais de uma alternativa assinalada, com rasura ou em branco serão anuladas. 
Portanto, ao preencher a FOLHA DE RESPOSTAS, faça-o cuidadosamente. Evite erros, pois não será 
possível a sua substituição. 
 

8. O candidato dispõe de, no máximo, 2 (duas) horas para responder às questões e preencher a FOLHA 
DE RESPOSTAS. O candidato que se retirar do ambiente de provas não poderá retornar em hipótese 
alguma. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, no local de realização das provas por, no 
mínimo, 30 minutos após o início das provas. 
 

9. Terminada a prova, avise ao Fiscal, pois este recolherá a FOLHA DE RESPOSTAS na carteira do 
candidato. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno 
de provas, após uma hora do início das provas. 
 

10. Durante a realização da prova, não serão permitidas consultas à legislação, doutrina, 
jurisprudência, súmula ou anotações de quaisquer espécies, nem o porte de aparelhos eletrônicos, 
como telefones, notebooks, celulares, palms e calculadoras. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

01 – Assinale a alternativa em que não há erro de grafia: 
 

a) Excelente – espectativa – obseção – subsídio. 
b) Impecilho – exceso – exagero – hipótese. 
c) Ansioso – presunçoso – lactoze – transação. 
d) Catequese – análise – poetisa – inusitado. 
 
02 – Assinale a alternativa que apresenta o uso correto do pronome: 
 

a) O Promotor disse para eu entrar na sala. 
b) O advogado escreveu uma petição para eu. 
c) A atividade é para mim fazer. 
d) Entre tu e eu sempre haverá um acordo. 
 
03 – Assinale a alternativa correta quanto à concordância nominal: 
 

a) É proibido a entrada de crianças. 
b) Os estagiários ficaram alerta com a prova. 
c) Seguem anexo vários relatórios de visitas. 
d) Maria ficou meia aborrecida com a notícia. 
 
 

NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA 
 

04 – Em relação aos conceitos de informática básica, assinale a alternativa correta. 
 

a) Uma memória de 1 megabyte possui 1.000.000 bytes. 
b) O barramento de endereço é responsável pelo transporte de dados. 
c) Um monitor com tela touch é considerado dispositivo de saída de dados. 
d) Para conectar o computador a uma rede de dados, deve-se utilizar uma placa de rede, podendo ser 

sem fio ou por cabo. 
 
05 – Memória volátil (aquela em que todo seu conteúdo é perdido quando o computador é 
desligado), de acesso aleatório, de baixo consumo, de elevada velocidade e que é muito utilizada em 
computadores é: 
 

a) EEPROM. 
b) SRAM. 
c) PROM. 
d) ROM. 
 
06 – São consideradas mídias moveis, EXCETO: 
 

a) DVD. 
b) Memória ROM. 
c) PENDRIVE. 
d) CD. 
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NOÇÕES BÁSICAS DE DIREITO CONSTITUCIONAL 
 

07 – “Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos” elencados pela Constituição Federal de 1988, 
estão expressos no: 
 
a) No Título I – Dos Princípios Fundamentais. 
b) No Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais. 
c) No Título III – Das Funções Essenciais à Justiça. 
d) No Título IV – Do Estado Democrático de Direito. 
 
08 – É permitido ao membro do Ministério Público, segundo a Constituição Federal de 1988: 
 
a) Exercer a advocacia. 
b) Participar de sociedade comercial, na forma da lei. 
c) Exercer a função de magistério. 
d) Exercer atividade político-partidária. 
 
 

NOÇÕES BÁSICAS DE MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

09 – Quatro irmãos participaram de uma prova de atletismo: Alfa, Beta, Gama e Zeta. 
- Zeta chegou em 3º lugar. 
- Beta não terminou em último lugar. 
- Gama chegou logo depois de Beta. 
 
Qual a ordem de chegada dos quatro irmãos na prova de atletismo? 
 
a) Beta, Alfa, Gama e Zeta. 
b) Beta, Gama, Alfa e Zeta. 
c) Beta, Zeta, Alfa e Gama. 
d) Beta, Gama, Zeta e Alfa. 
 
 
10 – Ao numerar um livro de 555 páginas, quantas vezes será necessário utilizar o algarismo “5”? 
 
a) 67 
b) 68 
c) 69 
d) 70 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

- ÁREA: PEDAGOGIA 
 

11 – O que constituem os Parâmetros Curriculares Nacionais: 
 
a) Padronizar, criar ferramentas de controle e generalizar o currículo e as práticas pedagógicas. 
b) Criação de um currículo homogêneo, impositivo e que atenda a todas as regiões do país. 
c) Orientar e garantir os investimentos na Educação, bem como socializar, discutir, pesquisar, 

recomendar e subsidiar técnicos e professores nas produções pedagógicas. 
d) Limitação do número de vagas e oferecer propostas de baixa qualidade para a educação brasileira. 
 
12 – Marque a alternativa que defenda o princípio da teoria pedagógica Construtivista: 
 
a) Cada sujeito constrói ativamente seu modelo de mundo a partir da interação com o ambiente que 

as rodeiam e de suas condições maturacionais. 
b) Cada sujeito constrói seus conhecimentos independente de mediação e da sua interação com o 

ambiente. 
c) Cada sujeito constrói seus conhecimentos a partir da intervenção do professor. 
d) Cada sujeito constrói ativamente seu modelo de mundo independe da interação de suas condições 

de maturacionais com o ambiente que as rodeiam. 
 

13 – De acordo com a teoria da Aprendizagem sócio-histórica pode-se afirmar: 
 
a) O processo de aprendizagem não se explica pela maturação nem deriva da interação do sujeito com 

a cultura. 
b) O processo de aprendizagem não depende da história de vida, da condição social, e passa a se 

pautar pela luta contra os preconceitos. 
c) A cultura e a história de vida do sujeito não podem interferir no seu processo de aprendizagem. 
d) O processo de aprendizagem de cada sujeito se dão através da inter-relação social que estabelece 

no proceder da vida com o outro. 
 
14 – Para Vygotsky a importância da linguagem e do pensamento no desenvolvimento das crianças: 
 
a) São basicamente dependente um do outro, e se entrelaçam. 
b) São basicamente independentes um do outro, mas são extremamente entrelaçados. 
c) São basicamente dependente um do outro mas não se entrelaçam. 
d) São basicamente independentes um do outro, mas não se entrelaçados 
 
15 – Piaget para explicar a interação construtivista do sujeito com o ambiente se utilizou dos seguintes 
conceitos: 
 
a) Estabilização, adaptação e maturação. 
b) Interação, acomodação e adaptação. 
c) Assimilação, acomodação e adaptação. 
d) Interação, assimilação e acomodação. 
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16 – Piaget descreve o desenvolvimento infantil ao longo de quatro estágios. Qual a idade aproximada 
das crianças no estágio de desenvolvimento cognitivo Sensório-motor? 
 
a) Do nascimento aos 2 anos. 
b) Do nascimento aos 3 anos. 
c) Dos 2 aos 4 anos. 
d) Dos 2 aos 3 anos. 
 
17 – Piaget descreve o desenvolvimento infantil ao longo de quatro estágios. Qual a idade aproximada 
das crianças no estágio de desenvolvimento cognitivo Operacional concreto? 
 
a) Dos 6 aos 10 anos. 
b) Dos 7 aos 10 anos. 
c) Dos 7 aos 11 anos. 
d) Dos 7 aos 12 anos. 
 
18 – Quais são os estágios de desenvolvimento psicossexual na concepção de Freud? 
 
a) Estágios oral, anal, adolescência e latência. 
b) Estágios oral, anal, fálica, latência e genital. 
c) Estágios fálica, latência e oral. 
d) Estágios adolescência, oral, fálica e genital. 
 
19 – Segundo os princípios de desenvolvimento psicossexual de Sigmund Freud, o estágio Oral ocorre: 
 
a) Faixa etária: Nascimento aos 2 anos de idade. 
b) Faixa etária: Nascimento a 1 ano de idade. 
c) Faixa etária: dos 2 anos a 3 anos de idade. 
d) Faixa etária: dos 2 anos a 4 anos de idade. 
 
20 – Assinale alternativa que indica conceitos de alfabetização e letramento: 
 
a) O ambiente letrado ou oportunidades de acessos a bens culturais não favorece a alfabetização e 

letramento das crianças. 
b) Ler e escrever depende da idade da criança. 
c) A melhor idade para ler e escrever ficam limitadas as regras da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei n°9.394/96 – LDB). 
d) Não há idade para se aprender a ler e escrever o que existe são condições culturais específicas. 
 


