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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de quatro horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que 
acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou 
rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o caderno de prova e o Cartão Resposta; 
 
12 Assine o cartão resposta no verso.  

 
Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  

 
Boa Prova! 
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01 - Marque a opção em que as palavras não obedecem à mesma regra de acentuação gráfica: 
a) binóculo- cerimônia. 
b) útil- amável. 
c) pé- nó. 
d) egoísta- proíbem. 
 
02 - Assinale o item em que houve troca de sentido dos substantivos: 
a) a cisma = desconfiança/ o cisma = separação religiosa. 
b) a nascente = lado onde nasce o Sol/ o nascente = fonte. 
c) a lente = vidro de aumento/ o lente = professor universitário. 
d) a moral = honestidade/ o moral = ânimo. 
 
03 - A opção que se completa com a primeira palavra dos parênteses é: 
a) Os bandidos foram presos em ..... (fragrante/ flagrante). 
b) Errei, preciso .....  minhas palavras.(ratificar/retificar). 
c) O carro perdeu-se na ...... (cerração/ serração). 
d) Impetrou um ..... de segurança. (mandato/mandado). 
 
04 - Assinale a alternativa incorreta quanto à regência nominal: 
a) O prêmio foi atribuído ao funcionário mais antigo. 
b) Está ansioso por nova oportunidade. 
c) Sua irmã é bacharel de Direito. 
d) O jovem é assíduo ao estudo. 
 
05 - Das alternativas abaixo, a que apresenta concordância verbal correta é: 
a) Fazem anos que não vejo minha prima. 
b) Deu oito horas. 
c) Um quarto dos assistentes aplaudiram. 
d) Não haveria, temos certeza, tantas reclamações. 
 
06 - Em determinada loja, pode-se comprar 5 camisas e 3 calças por R$ 383,40. Sabe-se que cada camisa custa o 
equivalente a 3/4 do valor de cada calça. Um cliente que comprar apenas 2 camisas pagará o valor de: 
a) R$ 85,20. 
b) R$ 96,40. 
c) R$ 102,30. 
d) R$ 108,60. 
 
07 - A altura de um triângulo eqüilátero de arestas medindo 8 cm é igual a: 

a) 2  cm. 

b) 4
 
cm. 

c) 3  cm. 

d) 4  cm. 

 
08 - Um muro de 340 m de comprimento foi construído por 8 trabalhadores, num período de 5 dias, trabalhando 
10 horas por dia. Se fossem 5 trabalhadores, em 7 dias, trabalhando 8 horas por dia, teriam construído um mudo 
de: 
a) 226 m de comprimento. 
b) 232 m de comprimento. 
c) 238 m de comprimento. 
d) 244 m de comprimento. 
 
09 - Uma caixa acrílica tem formato de paralelepípedo reto retângulo, com altura de 3 dm, largura de 12 cm e 
comprimento de 0,5 m. O volume dessa caixa é de: 
a) 18 ml. 
b) 180 ml. 
c) 1,8 litros. 
d) 18 litros. 
 
10 - Antenor tinha 9 anos quando seu irmão Marcos nasceu. Hoje, o produto entre as idades de Antenor e 
Marcos é igual a 52. A idade de Marcos é de: 
a) 3 anos. 
b) 4 anos. 
c) 5 anos. 
d) 6 anos. 
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11 - Segundo o artigo 7º da Constituição Federal, é proibido o trabalho a: 
a) Menores de 18 anos. 
b) Menores com 15 anos, na condição de aprendiz. 
c) Menores de 18 anos, quando realizado no período noturno ou que apresente perigo ou seja insalubre. 
d) Menores de 21 anos. 
 
12 - Sobre a acumulação remunerada de cargos, segundo o que dispõe o artigo 37 da Constituição Federal, 
assinale a Incorreta: 
a) A acumulação é vedada quando não há compatibilidade de horários. 
b) Havendo compatibilidade de horários poderá haver acumulação entre dois cargos de professor. 
c) Poderá haver acumulação entre um cargo de professor com outro técnico ou científico, quando compatível os 
horários. 
d) A proibição de acumular cargos não se estende as funções públicas e abrange autarquias, fundações e empresas 
públicas. 
 
13 - Segundo o que dispõe a Lei Complementar nº 239/1998, que institui o Regime Jurídico Único dos 
Funcionários Públicos do Município de Maringá, assinale a Incorreta: 
a) Integram o quadro de provimento efetivo os funcionário investidos em cargos em virtude de aprovação em concurso 
público. 
b) Integram o quadro de provimento em comissão os funcionários nomeados para cargos declarados em lei de livre 
nomeação e exoneração. 
c) Os cargos de provimento em comissão serão exercidos, preferencialmente, por funcionários detentores de cargos 
efetivos. 
d) O funcionário pode exercer concomitantemente o cargo em comissão e o efetivo, devendo apenas optar pela 
remuneração de qualquer dos cargos. 
 
14 - Considere as disposições da Lei Complementar Municipal nº 348/2000 e assinale a Incorreta: 
a) O servidor, no período do estágio probatório, não terá direito a licença para o serviço militar. 
b) Não será considerado na contagem do período de estágio probatório o tempo em que o servidor se afastar do seu 
cargo para concorrer a mandato eletivo, em conformidade com a legislação eleitoral. 
c) O preenchimento da ficha de avaliação de desempenho do servidor será efetuada a cada período de 06 (seis) meses, 
por Comissão de Avaliação de Desempenho composta de servidores estáveis, instituída especialmente para esta 
finalidade, que avaliará o servidor através dos subsídios fornecidos pelo respectivo órgão de lotação. 
d) Compete ao Chefe imediato fazer o acompanhamento do servidor em estágio probatório, fornecendo subsídios à 
Comissão sobre o seu rela comportamento, desempenho no trabalho e atendimento ou não das exigências do cargo, 
dentro dos prazos estabelecidos, mediante Boletim de Acompanhamento, na forma regulamentar. 
 
15 - O Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe, com sua concepção, uma nova forma de tratar as políticas 
direcionadas a infância e a adolescência no Brasil. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente qual a 
idade que uma pessoa deve ter para ser considerada criança e/ou adolescente? 
a) criança até doze anos de idade incompleto, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. 
b) criança com doze anos de idade completos, e adolescentes aquela entre treze e dezoito anos de idade. 
c) criança com onze anos de idade incompletos, e adolescentes aquela entre doze e dezoito anos de idade. 
d) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
16 - O Estatuto da Criança e do Adolescente garante direitos fundamentais inerentes à criança e ao adolescente 
sem prejuízo da proteção integral de que trata a lei. Mediante o ECA, quais são as garantias de prioridades 
compreendidas para atender crianças e adolescentes?  
I - primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. 
II - precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. 
III - preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. 
IV - destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à 
juventude.  
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Somente I e II. 
b) Somente II e IV. 
c) Somente I, III, IV. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
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17 - A criança e o adolescente têm seus direitos assegurados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, em que 
visa o seu pleno desenvolvimento, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. 
Em relação à educação quais são os direitos que a criança e o adolescente têm assegurados por Lei?  
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 
II - direito de ser respeitado por seus educadores. 
III - direito de organização e participação em entidades estudantis. 
IV - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Somente I e II. 
b) Somente II e IV. 
c) Somente I, III, IV. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
18 - De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, as escolas deverão elaborar e executar seus 
planos educacionais respeitando as normas comuns do sistema de ensino. Para isso na elaboração de seus planos 
educacionais a escola deverá ter a incumbência de: 
I - elaborar e executar sua proposta pedagógica. 
II - zelar para que seu pessoal, cumpra as horas atividades. 
III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas. 
IV - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Somente I e II. 
b) Somente II e IV. 
c) Somente I, III, IV. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
19 - Ao analisarmos a LDB nota-se que cada órgão governamental fica responsável por fiscalizar uma parte da 
educação, assim como também de mantê-la com seus recursos. Levando em consideração o disposto na LDB, 
qual a incumbência que fica a cargo do município em relação à educação infantil na cidade?  
a) Ofertar a educação infantil, de preferência a todas as crianças da cidade. 
b) Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação 
em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência 
e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento 
do ensino. 
c) Ofertar a Educação Infantil a todas as crianças do município de preferência ofertando vagas nos estabelecimentos de 
ensino que seja próximo a casa do aluno. 
d) Oferecer a educação infantil juntamente com o ensino fundamental, abrindo assim vagas para todas as crianças. 
 
20 - Os docentes assim como seus auxiliares exercem um papel fundamental dentro das instituições de Ensino. 
Mas para que a escola caminhe em total consonância a LDB estabelece normas para que os professores e seus 
auxiliares a executem, cabendo assim aos profissionais da Educação a função de: 
I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. 
II - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados 
ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. 
III - cumprir sua hora atividade integralmente na escola. 
IV - zelar pela aprendizagem dos alunos. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Somente I, II, IV. 
b) Somente I e II. 
c) Somente II e IV. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
21 - De acordo com a LDB como é composta a educação escolar básica do nosso país? 
a) é composta pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. 
b) é composto pelo ensino fundamental e médio. 
c) é composto pela educação infantil e ensino fundamental. 
d) nenhuma das alternativas estão corretas. 
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22 - A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da 
criança até cinco anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação 
da família e da comunidade. De acordo com a LDB onde a Educação infantil deverá ser ofertada? 
I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade. 
II - pré-escola para crianças de zero á cinco anos de idade. 
III - pré-escolas, para as crianças de quatro a cinco anos de idade. 
IV - creches para crianças de zero a cinco anos de idade. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Somente I, II, IV. 
b) Somente I e III. 
c) Somente II e IV. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
23 - Como o professor deverá avaliar o aluno de educação infantil? 
a) a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, 
mesmo para o acesso ao ensino fundamental. 
b) a avaliação será mediante provas, que deverão classificar o aluno. 
c) a avaliação será mediante avaliações escritas, no intuito de promover o aluno para a série seguinte. 
d) a avaliação será feita pelo professor que avaliará o desenho e desempenho do aluno para analisar se ele está apto a 
freqüentar o ano seguinte. 
 
24 - A inclusão social das pessoas portadoras de deficiência se constitui numa questão pertinente que se impõe ao 
conjunto da sociedade. Essa inclusão se promove pela criação de condições que favoreçam ao máximo a 
autonomia dessas pessoas na comunidade. Assim sendo assim a que repartição publica fica o dever de ofertar a 
educação especial? E a partir de que idade a criança portadora de necessidades especiais tem o direito de 
freqüentar a escola?  
a) A oferta de educação especial, dever constitucional do Município, tem início na faixa etária de cinco anos. 
b) A oferta de educação especial é dever constitucional do Estado, tendo início na faixa etária de zero a cinco anos, 
durante a educação infantil. 
c) A oferta de educação especial, dever constitucional do Município, tem início na faixa etária de zero a cinco anos, 
durante a educação infantil. 
d) A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na faixa etária de seis a quatorze anos, 
durante o ensino fundamental. 
 
25 - Dentre as afirmativas abaixo, quais condizem com a atribuição do cargo de auxiliar de creche: 
I - executar as atividades de conformidade com o planejamento definido pelo setor competente. 
II - responsabilizar por crianças da turma ou período correspondentes ao seu turno de trabalho. 
III - zelar pela segurança, alimentação, saúde e higiene das crianças efetivamente freqüentadoras do berçário, 
que estejam a seu cargo. 
IV - identificar, interpretar e preparar diversos tipos de dietas, refeições e outros de acordo com a prescrição. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Somente I, II, IV 
b) Somente I e III 
c) Somente II e IV 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
26 - Segundo Vigotsk p.122 – 2000. O brinquedo tem papel fundamental no desenvolvimento da criança e nele a 
criança encontra a tendência de satisfazer seus desejos imediatamente. Sendo assim qual a importância do 
brinquedo nas atividades de desenvolvimento pessoal da criança? 
a) a de não satisfazer imediatamente o desejo de querer algo do qual não pode ter no momento. 
b) o da imaginação, em que poderá realiza através do brinquedo seus desejos. 
c) o de não satisfazer uma criança em idade pré escolar em que ela poderá envolve-se num mundo ilusório e imaginário 
onde os desejos não realizáveis podem ser realizados. 
d) o da satisfação em que a criança em idade pré-escolar envolve-se num mundo ilusório e imaginário onde os desejos 
não realizáveis podem ser realizados. 
 
27 - Para atuar com a educação infantil o profissional da educação deverá executar alguns afazeres pertinentes 
ao seu cargo, exceto: 
a) Manter a ordem, conservação e higienização do local de trabalho, segundo normas e instruções. 
b) Efetuar levantamento no berçário identificando alunos doentes, para encaminha-los ao médico, sem consentimento 
da família. 
c) Realizar tarefa inerente ao atendimento de berçário em creche e similares. 
d) Distribuir as alimentações nas unidades, procedendo ao recolhimento das louças, mamadeiras, talheres e outros, 
providenciando sua limpeza e esterilização. 
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28 - Todos os funcionários do estabelecimento de ensino tem suas tarefas para fazer no dia-a-dia de trabalho, 
arrumação, limpeza e organização do local de trabalho é uma delas. Manter a ordem, são fatores indispensáveis 
para a prevenção de acidentes e a manutenção da saúde de todos envolvido no processo de ensino e 
aprendizagem. Para isso a auxiliar de creche deverá ajudar a manter a ordem do estabelecimento de ensino 
levando em consideração alguns dispostos: 
I - Manter pisos, corredores e áreas de trabalho razoavelmente livres de itens desnecessários, delimitando os 
locais com faixas, inclusive corredores. 
II - Cuidar dos bebês para a professora almoçar. 
III - Lavar os bebês sempre que necessário. 
IV - Determinar lugares apropriados para armazenagem de materiais, brinquedos, mamadeiras, lixo. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Somente I, II, IV. 
b) Somente I e IV. 
c) Somente II e IV. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
29 - Visando o bem estar de todos os alunos, a LDB também assegura o direito aos educando portadores de 
necessidades especiais. De acordo com a referida lei, dentre das alternativas abaixo qual não condiz como direito 
assegurado aos educando com necessidades especiais: 
a) currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica, para atender às suas necessidades. 
b) terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino 
Fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os 
superdotados. 
c) para atuar com os alunos portadores de necessidades especial o profissional da educação necessita possuir somente o 
diploma de magistério. 
d) educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições 
adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os 
órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou 
psicomotora. 
 
30 - No processo de desenvolvimento, tal como é visto por Piaget, a criança se desenvolve através de estágios. 
Segundo Piaget quais são os estágios fundamentais para o desenvolvimento da criança? 
a) sensório-motor, pré-operatório, operatório-concreto, operatório-formal. 
b) desenvolvimento real e desenvolvimento proximal. 
c) sensório-motor, operatório-concreto e abstrato, operatório-formal. 
d) desenvolvimento real, desenvolvimento proximal e operatório-formal. 
 




