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PORTUGUES  

  
   TEXTO 

“No início da década de 20, quando o automóvel tinha 
feito sua aparição com força total, caminhar pelas 
grandes avenidas européias era sair para ser expulso da 
rua pelo tráfego. “Foi como se o mundo tivesse 
subitamente enlouquecido”, dizem as pessoas quando 
fazem referência a essa época. O homem sentia-se 
diretamente ameaçado e vulnerável. “Deixar nossa casa 
significava que, uma vez cruzada a soleira da porta, nós 
estávamos em perigo, e podíamos ser mortos pelos carros 
que passavam”. Chocadas e desorientadas, as pessoas 
comparavam a rua de então com a de sua juventude: “A 
rua nos pertencia; cantávamos nela, discutíamos nela, 
enquanto os cavalos e veículos passavam suavemente”. 
A rua era, portanto, pouco tempo antes, o espaço que 
acolhia os homens, que lhes permitia se moverem à 
vontade, em um ritmo que podia acolher tanto as 
discussões quanto a música;homens, animais e veículos 
coexistiam pacificamente em uma espécie de paraíso 
urbano. Acontece que esse idílio terminou, as ruas 
passaram a pertencer ao tráfego, e o homem sobreviveu a 
esse tipo de mudança. Depois de esquivar-se e lutar 
contra o tráfego, acabou identificando-se por inteiro com 
as forças que o estavam pressionando. O homem da rua 
incorporou-se ao novo poder, tornando-se o homem no 
carro. 
   A perspectiva desse novo homem no carro gerou uma 
nova concepção de rua, que passou a orientar os projetos 
urbanos daí por diante. “Numa rua verdadeiramente 
moderna” – diziam, então, os especialistas – “nada de 
pessoas, exceto as que operam as máquinas; nada de 
pedestres desprotegidos e desmotorizados para retardar o 
refluxo.” 
 
01) Marque a alternativa correspondente ao tema em 
torno do qual se organiza o discurso acima: 
a) O tráfego no mundo moderno. 
b) A modernidade e o poder da máquina. 
c) O homem e o espaço urbano. 
d) O paraíso urbano e a máquina. 
02) O texto defende a tese de que: 
a) O homem, no passado, conheceu uma espécie de 
paraíso urbano, mas corrompeu-o e dele foi expulso. 
b) A utilização do espaço pelo homem depende de sua 
relação com o mundo. 
c) O homem, quando pressionado, alia-se às forças 
adversas e incorpora-se ao seu poder. 
d) O mundo moderno só admite pessoas que sabem 
operar as máquinas com perícia. 

03) “O homem da rua incorporou-se ao novo poder, 
tornando-se o homem no carro.” Essa afirmação foi 
utilizada, no texto, para demonstrar que: 
a) O homem, aliando-se à máquina, descobriu um 
novo poder e deu um novo ritmo a seus atos. 
b) O carro deu ao homem novas perspectivas de vida, 
gerando, inclusive, um tipo de urbanização que 
protege o pedestre. 
c)  O homem mudou e, em decorrência disso, surgiu 
uma nova concepção de rua. 
d) O homem tornou-se moderno quando trocou o 
andar a pé, na rua, pelo andar de automóvel nas 
grandes avenidas. 
 
04) Marque a alternativa que apresenta um verbo que 
não é defectivo: 
a) acontecer, doer.           b) adequar, falir. 
 
c) polir, abolir.                d) precaver, reaver. 
 
05) Leia o trecho abaixo: 
 
       - Manuel chegou cedo para o trabalho. Era uma 
segunda-feira. No escritório, os colegas se 
mobilizaram para fazer-lhe uma surpresa: a sua festa 
de aniversário. 
- Com relação à tipologia textual, podemos dizer que: 
a) é um texto descritivo.       
b) é um texto dissertativo. 
c) é um texto narrativo com alguns traços descritivos. 
d) é um texto narrativo. 
 
06) Assinale a opção com erro de concordância da 
palavra bastante: 
 
a) Bastantes pássaros voaram. 
b) Encontrei bastantes surpresas. 
c) Ficaram bastantes admirados. 
d) Pessoas bastantes apareceram por lá. 
 
07)  Está correta a regência da frase: 
a) O ar que ele aspirava era poluído. 
b) O emprego que aspirávamos era apenas um sonho. 
c) O filme que assistimos é excelente. 
d) O documento a que visei era falso. 
 
08)  As orações a seguir não têm sujeito, exceto: 
a) Faltou um elemento. 
b) São dez horas. 
c) Ventou muito ontem. 
d) Havia muitos Ônibus. 
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09) Marque a frase cujo verbo poderia estar também no 
plural: 
a) O povo aplaudia. 
b) Jamais haverá discussões. 
c) Um e outro artista gostaria de assinar tal trabalho. 
d) Luta-se por dias melhores. 
 
10) Marque a opção em que a frase variamente apresenta 
erro: 
a) Sua filha nasceu em maio. 
-Comemoramos o primeiro de maio. 
b) Ela completou quinze primaveras. 
-Casimiro escreveu o livro as primaveras. 
c) Voltei à terra natal. 
-Gostamos muito do natal. 
d) Deixei o lixo na rua. 
-Irei à rua da assembléia. 

 
MATEMÀTICA 

 
11) Quatro nadadoras Paula, Nara, Sandra e Karen 
combinaram que ao final de cada prova, a que ficasse em 
último lugar dobraria o dinheiro que cada uma das outras 
possuía. Competiram 4 vezes e ficaram em último lugar 
na 1°, 2°, 3° e 4° provas, respectivamente, Paula, Nara, 
Sandra e Karen. Se no final, cada uma ficou com R$ 
16,00, então, inicialmente Paula possuía: 
a) R$ 16,00                                   b) R$ 33,00 
 
c) R$ 9,00                                     d) R$ 17,00 
 
12) Um reservatório em forma de paralelepípedo 
retângulo de 24,5 metros de comprimento, 1,6 decâmetro 
de largura e 0,045 hectômetro de profundidade contém 
certa quantidade de leite. Sabendo-se que esse leite 
ocupa 3/5 da sua capacidade e que um litro dele pesa 
1.020 gramas, o peso em toneladas é de: 
 
a) 1.799,28 t                          b) 1.799.280 t 
 
c) 1.079,568 t                        d) 5.397,84 t 
 
13) Em sua loja Mara aumentou o preço de um certo 
produto em 30%. Como a venda do produto caiu, Mara, 
arrependida, pretende dar um desconto no novo preço de 
modo a fazê-lo voltar ao valor anterior ao aumento. 
Nesse caso, Mara deve anunciar um desconto de, 
aproximadamente: 
 
a) 23%                                    b) 28% 
 
c) 15%                                    d) 30% 

14) Uma caixa d’água é abastecida à razão constante 
de 15 l/min (litros/minutos); e, simultaneamente, seu 
conteúdo escoa, por uma torneira, à razão constante 
de 7 l/min. Se, em certo instante, o volume de água 
nessa caixa é de 800 l, então, a caixa estará com 
2.000  l  em:   
a) 3 horas                                       b) 4 horas 
 
c)  2 horas e 30 minutos                d) 2 horas                              

 
15) Pedro iniciou um serviço às 8h e 30min, 
interrompendo-o às 12h e 10min para o almoço. 
Retomou-o às 13h e 20min, terminando-o  às 16h. 
Então o  tempo que Pedro levou para fazer esse 
serviço foi: 
 
a) 5 horas e 20 minutos.              b) 5 horas e meia. 
c) 6 horas e 20 minutos.              d) 6 horas 
 
16) Um comerciante vendeu um produto por R$ 
5.250,00. De quanto foi o lucro, em reais, se ele 
representa 25% sobre o preço de custo? 
a) 1.150,00                           b) 1.312,50 
 
c) 1.180,00                          d) 1.200,00 
 
17) Aumentar o preço de um produto em 30% e, em 
seguida, conceder um desconto de 20% equivale a 
aumentar o preço original em: 
a) 4%                                              b) 6% 
c) 8%                                              d) 10% 
 
18) 24 operários fazem 2/5 de determinado serviço 
em 10 dias, trabalhando 7 horas por dia. Em quantos 
dias a obra estará terminada, sabendo-se que foram 
dispensados 4 operários e o regime de trabalho 
diminuído de uma hora por dia? 
a) 12                                              b) 18 
c) 11                                              d) 21 
 
19) A que taxa foi aplicado um capital de R$ 
31.000.000,00, que produziu R$ 28.520,000,00 de 
juro, em 8 meses? 
a) 10,2% ao mês.                        b) 13,5%  ao ano. 
c) 7,7%  ao ano.                         d) 11,5%  ao mês. 
 
20) A razão entre as idades de duas pessoas é, 
atualmente, de 3/4. há dez anos, essa razão era de 
1/3. Pode-se afirmar que a diferença das idades é: 
a) 10 anos                                  b) 1 ano 
 
c) 6 anos                                   d) 4 anos 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 

21)  Segundo o artigo 208 da CF, o dever do Estado com 
a educação será efetivado mediante a garantia de: 
 
I – educação básica obrigatória e gratuita dos quatro aos 
dezessete anos de idade, assegurada inclusive sua oferta 
gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na 
idade própria. 
II –  atendimento educacional especializado aos 
portadores de deficiência, preferencialmente na rede 
regular de ensino. 
III –  educação infantil, em creches e pré-escola, às 
crianças até cinco anos de idade. 
IV – oferta de ensino noturno regular, adequado à 
condições do educando. 
 
- Assinale a alternativa correta. 
a) somente a alternativas I e II, estão corretas. 
b) somente as alternativas III e IV, estão corretas. 
c) todas as alternativas são incorretas. 
d) todas as alternativas estão corretas. 

 
22) Nos termos do artigo 211 da Constituição Federal, 
podemos afirmar que:  
 
a) a educação básica pública atenderá prioritariamente ao 
ensino superior regular. 
b) os Estados e o Distrito Federal atuarão 
prioritariamente na educação infantil, no ensino 
fundamental e médio. 
c) os municípios atuarão prioritariamente no ensino 
fundamental e na educação infantil.  
d) na organização de seus sistemas de ensino, a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios não definirão 
forma s de colaboração, de modo a assegurar a 
universalização do ensino obrigatório. 
 
23) É dever do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente: 
 
a) atendimento educacional especializado aos portadores 
de deficiência, preferencialmente, na rede regular de 
ensino. 
b) atendimento em creches e pré-escola à crianças de três 
a seis anos de idade. 
c) acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa 
musical no currículo de Arte, segundo a capacidade de 
cada um. 
d) progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade 
do ensino superior.    

 

24) O artigo 4º, da Lei Federal 8.069/90, diz que é dever 
da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 
Poder Público assegurar: 
 
 a) com absoluta dignidade, a efetivação dos direitos 
referentes à educação e a profissionalização, com 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária. 
 
b) com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária. 
 
c) com relativa prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, com 
dignidade, e à convivência familiar e comunitária. 
 
d) com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
educacionais na educação infantil, ensino fundamental e 
médio, nas escolas públicas e privadas com respeito, à 
liberdade e à convivência de todos os alunos. 
 
25) Segundo a Lei Federal 9394/96, assinale a 
alternativa correta. 
 
a) Comprovada a negligência da autoridade competente 
para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, 
deverá ela ser imputada por crime de responsabilidade. 
 
b) para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de 
ensino, o Poder Público criará formas alternativas de 
acesso aos diferentes níveis de ensino, dependendo da 
escolarização anterior. 
 
c) é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula 
dos menores, a partir dos seis anos de idade, no ensino 
fundamental. 
 
d) em todas as esferas administrativas, o Chefe do 
Poder Executivo, assegurará em qualquer lugar o acesso 
ao ensino obrigatório, nos termos do artigo 5º, da LDB, 
contemplando os demais níveis e modalidades de 
ensino, conforme o espaço físico de suas unidades 
escolares com atos constitucionais e legais. 
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26) Assinale a alternativa correta, segundo a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
 
 a) a formação de docentes para atuar na educação 
infantil far-se-á em nível superior, em curso de 
bacharelando, de graduação plena, em universidades e 
institutos superiores de educação, admitida, como 
formação mínima para o exercício do magistério na 
educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino 
fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade, 
Normal. 
 
b) a formação de docentes para atuar no ensino 
fundamental básica far-se-á em nível superior, em curso 
de licenciatura, de graduação curta, em faculdades e 
institutos superiores de educação, admitida, como 
formação mínima para o exercício do magistério na 
educação básica e nos cinco primeiros anos do ensino 
fundamental, a oferecida em nível superior, na 
modalidade, Normal. 
 
c) a formação de docentes para atuar na educação básica 
far-se-á em nível superior, em curso de bacharelando, de 
graduação plena, em universidades e faculdades 
reconhecidas de educação, admitida, como formação 
máxima para o exercício do magistério no ensino 
fundamental e na educação infantil, a oferecida em nível 
médio ou de 2º grau. 
 
d) a formação de docentes para atuar na educação básica 
far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de 
graduação plena, em universidades e institutos superiores 
de educação, admitida, como formação mínima para o 
exercício do magistério na educação infantil e nos cinco 
primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em 
nível médio, na modalidade, Normal. 
 
27) Segundo a Lei Federal 11.738, de 16 de julho de 
2008, na composição da jornada de trabalho, deve-se: 
 
a) observar-se-á o limite máximo de um terço da carga 
horária para o desempenho das atividades de interação 
com os educandos. 
b) observar-se-á o limite máximo de vinte por cento da 
carga horária para o desempenho das atividades de 
interação com os educandos. 
c) observar-se-á o limite máximo de dois terços da carga 
horária para o desempenho das atividades de interação 
com os educandos. 
d) observar-se-á o limite máximo de vinte e cinco por 
cento da carga horária para o desempenho das atividades 
de interação com os educandos 

28 Segundo o artigo 13, da Lei Federal 9394/96, os 
docentes incumbir-se-ão de: 
I – participar da elaboração da proposta pedagógica da 
Divisão Regional de Ensino. 
II – elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 
proposta pedagógica da Coordenação, Direção e 
Supervisão educacional da Rede de Ensino. 
III – estabelecer estratégias de recuperação para os 
alunos de menor rendimento. 
IV – colaborar com as atividades de articulação da 
escola com as famílias e a comunidade. 
    - Assinale a alternativa correta. 

a) somente as alternativas I e II, estão corretas. 
b) somente as alternativas I e III, estão corretas. 
c) somente as alternativas II e IV, estão corretas. 
d) somente as III  e IV, estão corretas. 

 
29) Nos termos do artigo 24, da Lei Federal 9394/96, a 
carga horária mínima anual será de: 
 
a) oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de 
duzentos dias de efetivo trabalho escolar, incluído o 
tempo reservado aos exames finais, quando houver. 
b) oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de 
duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o 
tempo reservado aos exames finais, quando houver. 
c) mil e duzentas horas, distribuídas por um mínimo de 
duzentos dias de efetivo trabalho escolar, incluído o 
tempo reservado aos exames finais, quando houver. 
 d) novecentas e sessenta horas, distribuídas por um 
mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, 
incluído o tempo reservado aos exames finais, quando 
houver. 
 
30) Segundo o artigo 26-A, com nova redação dada pela 
Lei Federal 11.645/2008, diz que: 
 
a) nos estabelecimentos de ensino fundamental e de 
ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório 
o estudo de história e cultura afro-brasileira e indígena. 
b) nos estabelecimentos de ensino infantil, fundamental 
e de ensino médio, públicos e privados, torna-se 
obrigatório o estudo de história e cultura afro-brasileira 
e indígena. 
c) nos estabelecimentos de ensino fundamental e de 
ensino médio, público,torna-se obrigatório o estudo de 
história, música e cultura afro-brasileira e indígena. 
d) nos estabelecimentos de ensino infantil, fundamental 
e de ensino médio, privado, torna-se obrigatório o 
estudo de história, música e cultura afro-brasileira e 
indígena. 

.  



Concurso Público – Edital nº 01/2011 – Cargo Professor Educador I EMEI Creche Municipal 5 

31) Na Obra “A importância do ato de ler”, do autor 
Paulo Freire, podemos afirmar que: 
 
a)  A leitura do mundo precede a leitura da palavra. 
b) A leitura do texto é mais importante que a leitura do 
mundo. 
c) A leitura da palavra serve somente para alfabetização 
dos adultos. 
d)  A leitura deve ocorrer  na Biblioteca Pública. 
 

 
32) Segundo qual teoria “o pensamento aparece antes 
da linguagem, que apenas é uma das suas formas de 
expressão”: 
a) teoria de La Taille.            b) teoria de Vygotsky.    
c) teoria Piagetiana.              d) teoria de Paulo Freire. 

 
33) No artigo “Brincar na Escola”  da Psicopedagoga 
Ângela Cristina Munhoz Maluf, a autora enfatiza que: 
a) a arte de brincar pode ser perigosa. 
b) a brincadeira e o jogo precisam vir à Escola. 
c) as escolas públicas estão investindo no aprendizado de 
brincar. 
d) n.d.a   

34) No Planejamento e Projeto Didático, acerca de passar 
aos alunos a “lição de casa”, deve ser seguida as 
seguintes etapas: 

a) planejamento – orientação – tira dúvidas e avaliação. 

b) planejamento – orientação – correção e avaliação. 

c) orientação – correção – tira dúvidas e avaliação. 

d) n.d.a. 

35) O Referencial Curricular Nacional, para a educação 
infantil, tem a seguinte função: 
 
a) Incentivar a  inclusão social e profissional. 
 
b) Contribuir com as políticas e programas da 
Educação Infantil. 
 
c) Favorecer especificamente o social. 
 
d) Valorizar o trabalho do Educador nas Escolas Infantis. 

 
 
 
 

36) De acordo com o artigo 60 do ECA (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), é proibido qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a menores 
de: 
a) dezesseis anos de idade. 
b) dezessete anos de idade. 
c)  doze anos de idade. 
d) quatorze anos de idade. 
 
37)  Na Educação Infantil existe  o atendimento de 
crianças com seis anos de idade? 
 
a)  em uma situação, quando o aluno  completar seis 
anos de idade antes da data definida para ingresso no 
Ensino Fundamental poderão ser matriculadas na 
Pré-Escola. 
 
b) em uma situação,  quando o aluno completa seis 
anos no mês de dezembro do ano anterior a 
matricula. 
 
c) em uma situação, quando a Escola de Ensino 
Fundamental, se recusa a fazer a matricula. 
 
d) em nenhuma situação, pois o ensino infantil é para 
crianças de 0 a 5 anos.   
 
 
      CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

 
38) Atualmente qual a região do País, vem sofrendo 
com a seca (estiagem): 
a)  Nordeste.                                      Sudeste. 
c) Sul.                                                Norte. 
 
39) Qual o grande evento esportivo que ocorrerá no 
ano de 2012? 
a)  Olimpíadas - Londres. 
b)  Copa do Mundo de Futebol – Brasil. 
c)  Pan Americano – México. 
d) Jogos Asiáticos – Cuba.   
 
40) Qual o País de origem da vencedora da última 
São Silvestre na prova feminina? 
a)  Quênia.                              b) Etiópia. 
c) Argentina.                           d) Brasil.     
 
FIM DA PROVA.BOA SORTE  




