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CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 03/2013 PARA PROVIMENTO 
DE VAGAS PARA O CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL DO 

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - ESTADO DO PARANÁ 
 

CARGO: PROFESSOR – 20 HORAS - DATA: 09/06/2013 
PERÍODO DE PROVA: MANHÃ 

 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 

� Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 60 
(sessenta) questões de múltipla escolha, com 4 alternativas (a,b,c,d) de resposta para cada uma, 
correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou 
apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as 
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido; 

� No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão 
corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata; 

� Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva; 
� Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao 

preenchimento do cartão resposta; 
� Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de 

tinta azul ou preta; 
� Não é permitido durante a realização da prova o uso de aparelhos eletrônicos, tais como bip, 

telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, pen drive, receptor, gravador, 
máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de 
qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro etc., consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas; 

� É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição 
e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

� Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
� Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de 

aplicação de prova; 
� Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta 

devidamente assinado e deixe o local de provas; 
� A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de 

prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova; 
� Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

 
 
 
INSCRIÇÃO:_____________ 

NOME COMPLETO:_________________________________________ 
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O ESPELHO 
Marcello Migliaccio 

 
1º Falar _____ da TV virou moda. É “in” repudiar a baixaria, desancar o onipresente eletrodoméstico. E num 
país em que os domicílios sem televisão são cada vez mais raros, o que não falta é especialista no assunto. Se um 
dia fomos uma pátria de 100 milhões de técnicos de futebol, hoje, mais do que nunca, temos um considerável 
rebanho de briosos críticos televisivos. 
2º Depois de azular as janelas das grandes e das pequenas cidades, os televisores ganharam as ruas. Hoje não 
se encontra um boteco, padaria ou consultório dentário que não tenha um. Há até taxistas que trabalham com um 
olho no trânsito e outro na novela. E, nas esquinas escuras _______ se come o suspeitíssimo cachorro-quente, 
pode-se assistir ao “Jornal Nacional” e ser assaltado em tempo real. 
3º Mas, quando os “especialistas” criticam a TV, estão olhando para o próprio umbigo. Feita ....... nossa 
imagem e semelhança, ela é resultado do que somos enquanto rebanho globalizado. Macaqueia e realimenta nossos 
conceitos e preconceitos quando ensina, diariamente, o bê-á-bá a milhões de crianças. 
4º Reclamamos que, na programação, só vemos sexo, violência e consumismo. Ora, isso é o que vemos 
também ao sair à rua. E, se fitarmos o espelho do banheiro com um pouco mais de atenção, levaremos um susto 
com a reprise em cartaz. Talvez por isso a TV nos choque, por nos mostrar, sem rodeios, a quantas anda o 
inconsciente coletivo. E não adianta dourar a pílula; já tentaram, mas não deu ibope. 
5º Aqui e ali, alguns vão argumentar que cultivam pensamentos mais nobres e que não se sentem 
representados no vídeo. Mas a fração que lhes cabe está lá, escondidinha como é próprio às minorias. Está nos bons 
documentários, nas belas imagens dos eventos esportivos, na dramaturgia sensível, no humorismo que surpreende, 
nos desenhos e nas séries inteligentes, no entrevistador que sabe ouvir o entrevistado, nas campanhas altruístas. 
6º  Reclama-se muito que, nas novelas, os negros fazem, quase sempre, papéis de subalternos. Mas é essa 
condição que a sociedade reserva à maioria deles, e também ........ maior parte dos nordestinos, na vida real. O que 
a televisão fornece é um retrato da desigualdade no país. 
7º E, quando explora a mulher, estigmatiza gays, restringe o mercado para o ator idoso ou vende cerveja, 
maledicência e atrocidade na programação vespertina, ela reflete o mundo dominado pelo macho-adulto-branco-
capitalizado. 
8º  A televisão mostra ainda violência no ____________, gritam os pacifistas na sala de estar. Como se não 
houvesse milhões de Stallones, Gibsons, Bronsons, Van Dammes e Schwarzeneggers armados até os dentes no 
Afeganistão, Golfo Pérsico, Colúmbia, Mianmar, favelas brasileiras ou trincheiras angolanas. 
9º  É natural que uma parte de nós se revolte, o que parece tão compreensível quanto inócuo. Campanhas 
contra a baixaria televisiva lembram a piada do marido traído que encontra a mulher com o amante no sofá da sala 
e, no dia seguinte, vende o móvel para solucionar o problema. Garrotear a TV é tapar o sol com a peneira. 
10 Enquanto a discussão ganha adeptos, continuamos devorando nosso tubo de imagem de estimação. Depois, 
de barriga cheia, saímos à rua para ratificar, legitimar com pensamentos, palavras e atitudes, que as coisas são 
mesmo assim e que, pelo jeito, a reprise continuará. 
11 Aquele repórter sensacionalista que repete ....... exaustão a cena de linchamento, o apresentador que 
tripudia sobre o drama do desvalido, a loura que vê na criança um consumidor a mais, o jovem que tem num 
“reality show” desumano a alternativa para sua falta de horizonte, amenina precocemente erotizada, no fundo, 
somos todos nós. 

(Folha de S. Paulo, 19/10/2003.) 

 
01 - Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas de linha contínua do texto: 
a) mau – onde – dia a dia. 
b) mau – aonde – dia-a-dia. 
c) mal – onde – dia a dia. 
d) mal – aonde – dia-a-dia. 
 
02 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linha pontilhada do texto: 
a) à – à – à. 
b) a – a – a. 
c) a – à – à. 
d) à – a – a. 
 
03 - Assinale a alternativa em que a palavra destacada não seja um pronome relativo: 
a) (...) que trabalham com um olho no trânsito e outro na novela. (2º parágrafo) 
b) (...) que cultivam pensamentos mais nobres (...) (5º parágrafo) 
c) (...) que sabe ouvir o entrevistado (...) (5º parágrafo) 
d) (...) que encontra a mulher com o amante no sofá da sala (...) (9º parágrafo) 
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04 - “Se um dia fomos uma pátria (...)”. O verbo empregado nos mesmos tempo e modo que o grifado 
acima está em: 
a) virou moda. 
b) temos um considerável rebanho. 
c) fitarmos o espelho. 
d) tripudia sobre o drama do desvalido. 
 
05 - “(...) o apresentador que tripudia sobre o drama do desvalido (...)”.  O verbo que exige o mesmo 
tipo de complemento que o grifado acima está empregado em: 
a) A televisão mostra muita violência. 
b) Mas a fração que lhes cabe está lá. 
c) Ela reflete o mundo dominado. 
d) Os negros fazem, quase sempre, papéis de subalternos. 
 
06 - O uso das aspas em “especialistas” (3º parágrafo) foram empregadas para: 
a) Acentuar o valor significativo da palavra no contexto. 
b) Reforçar o sentido próprio da palavra. 
c) Assinalar no contexto o sentido irônico atribuído à palavra. 
d) Isolar uma explicação mencionada incidentalmente. 
 
07 - Analise as afirmações sobre a formação das palavras retiradas do texto e em seguida assinale a 
afirmação incorreta: 
a) As palavras preconceitos (3º parágrafo) e precocemente (11 parágrafo) apresentam prefixos de mesmo 
significado. 
b) A palavra onipresente (1º parágrafo) tem como prefixo oni que significa tudo, todo. 
c) O sufixo de “compreensível” (9º parágrafo) significa “passível de”. 
d) As palavras “eletrodomésticos e televisão” são formadas por derivação parassintética. 
 
08 - Assinale a alternativa em que a função sintática do termo destacado está corretamente 
identificada: 
a) (...) a discussão ganha adeptos (...) – adjunto adnominal. 
b) (...) as coisas são mesmo assim (...) – predicativo do sujeito. 
c) (...) temos um considerável rebanho de briosos críticos televisivos. – sujeito simples. 
d) (...) a loura vê nas crianças um consumidor a mais (...) – predicado verbal. 
 
09 - Em “(...) se fitarmos o espelho (...)” (4º parágrafo). 
   “(...) mas não deu ibope (...)” (4º parágrafo). 
   “Enquanto a discussão ganha adeptos (...)” (10 parágrafo).  
Os elementos coesivos destacados introduzem ideia de: 
a) condição, oposição, tempo. 
b) consequência, adição, conformidade. 
c) concessão, explicação, causa. 
d) tempo, concessão, consequência. 
 
10 - O texto é formado por onze parágrafos. A ideia principal do texto está apresentada no: 
a) 1º parágrafo – Falar mal da TV virou moda. 
b) 3º parágrafo – A programação de TV copia e realimenta nossos conceitos e preconceitos. 
c) 4º parágrafo – Sexo, violência e consumismo. 
d) 8º parágrafo – A TV mostra muita violência. 
 
11 - A área e o perímetro do trapézio isósceles abaixo medem, respectivamente: 

 
a) 304 cm² e 58 cm.   c) 152 cm2 e 48 cm. 
b) 152 cm2 e 58 cm.   d) 76 cm2 e 58 cm. 
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12 - Uma empresa de turismo está organizando um cruzeiro pela costa brasileira. O navio possui 
capacidade para 100 passageiros mais a tripulação, de modo que de cada passageiro, será cobrado R$ 
800,00 mais R$ 10,00 por cada lugar vago. Para que essa empresa obtenha rentabilidade máxima 
nesse cruzeiro, o número de passageiros deve ser igual a: 
a) 85. 
b) 90. 
c) 95. 
d) 100. 
 
13 - Maurício pretende comprar um veículo da seguinte maneira: uma entrada de R$ 8200,00 no ato 
da compra, mais 35 parcelas mensais, sendo a primeira no valor de R$ 940,00 e, a partir da segunda, o 
valor de cada parcela será reduzido em R$ 15,50 do valor pago no mês anterior. Dessa forma, Maurício 
irá pagar pelo veículo: 
a) menos de 27 mil reais. 
b) entre 27 mil e 31 mil reais. 
c) entre 31 mil e 34 mil reais. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
14 - Fábio possui uma caixa em formato de prisma quadrangular regular cuja diagonal da base é 

 e a diagonal da face lateral mede 50 cm. O volume dessa caixa é igual a: 

a) 36 L. 
b) 18 L. 
c) 15 dm3. 
d) 1200 cm3. 
 
15 - Num grupo de amigos há 4 rapazes e 5 moças. Serão escolhidas aleatoriamente 3 pessoas desse 
grupo para formar uma comissão para representá-los na Jornada Mundial da Juventude, a ser 
realizada neste ano, no Rio de Janeiro. A probabilidade de haver, na comissão escolhida, pelo menos 
um rapaz é de: 
a) menos de 50%. 
b) mais de 50% e menos de 75%. 
c) aproximadamente 88%. 
d) aproximadamente 95%. 
 
16 - Ana é 5 anos mais velha que Bruno. A razão entre os quadrados das idades de Ana e Bruno é 4/9. 
Ana tem: 
a) 2 anos. 
b) 5 anos. 
c) 7 anos. 
d) 10 anos. 

 
17 - Dadas as retas b, c e d, paralelas, sabe-se que as retas f e g são concorrentes em c, de acordo com 
a figura abaixo: 

 
A medida “x” indicada na figura mede: 
a) 18 cm.    c) 9 cm. 
b) 16 cm.    d) 8 cm. 
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18 - Um grupo de 15 operários realiza uma obra em 75 dias, trabalhando 8 horas por dia. Se esse 
grupo fosse constituído por 20 operários, para que a obra fosse realizada em 45 dias, a carga horária 
diária de trabalho deveria ser igual a: 
a) 12 horas. 
b) 11 horas. 
c) 10 horas. 
d) 9 horas. 
  
19 - Um computador é basicamente composto por software e hardware. Entre as alternativas que 
seguem, a seguinte opção não remete a um exemplo de hardware: 
a) Sistema Operacional. 
b) Disco Rígido (HD). 
c) Interface USB. 
d) Mouse. 
 
20 - Um dos softwares básicos presentes no sistema operacional Microsoft Windows é o aplicativo 
Microsoft Paint. Neste programa, a seguinte opção pode ser utilizada com o objetivo de realizar a 
seleção de uma região de forma livre: 

a)  

b)  

c)  

d)  
 
21 - A Suíte para escritório BrOffice (hoje conhecida como LibreOffice) possui um aplicativo voltado a 
edição de textos (assim como o Word no pacote Microsoft Office). A seguinte opção apresenta o nome 
deste aplicativo: 
a) Base. 
b) Draw. 
c) Impress. 
d) Writer. 
 
22 - O seguinte aplicativo pode ser utilizado para visualização de arquivos do tipo Portable Document 
Format:  
a) Adobe Reader. 
b) Microsoft Access. 
c) Notepad. 
d) Wordpad. 
 
23 - De acordo com os dados oficiais do Censo 2.010 do IBGE, a população atual de Fazenda Rio 
Grande é de quantos habitantes? 
a) 81.576 habitantes. 
b) 81.675 habitantes. 
c) 81.756 habitantes. 
d) 81.765 habitantes. 
 
24 - No ano passado mais de 500 mil cédulas falsas foram retiradas de circulação, este ano quase 100 
mil cédulas já foram recolhidas. Que instituição abaixo é a responsável pelo controle e recolhimento 
final das cédulas falsas em todo o país? 
a) Banco Central. 
b) Banco do Brasil. 
c) Caixa Econômica Federal. 
d) Casa da Moeda. 
 
25 - São Leis que normatizam a educação Básica a ser ministrada nas escolas de nosso País, Exceto: 
a) Lei nº 9394/96.     c) Lei nº 7.357/85. 
b) Lei nº 10.639/2003.     d) Lei no 8.069/90. 
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26 - Qual o objetivo da Lei nº 10.639/2003? 
a) normatizar a Lei 8.069/90 que estabelece o estatuto da criança e do adolescente. 
b) incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira", e 
dá outras providências. 
c) normatizar a liberação de verbas para a merenda escolas FUNDEB. 
d) normatizar a inclusão de alunos portadores de necessidades especiais no ensino regular. 
 
27 - Ao planejar as atividades escolares o professor deve reservar o dia 20 de novembro como uma 
data a ser comemorada na escola, através de atividades relacionadas ao tema. O que é comemorado 
nesse dia? 
a) Dia Nacional da Consciência Negra. 
b) Dia Internacional da Inclusão. 
c) Dia do Desafio. 
d) Dia Nacional dos Povos Indígenas. 
 
28 - A partir de 2003 tornou-se obrigatório a todos os estabelecimentos de ensino fundamental e 
médio, que incluíssem em seus currículos o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. Mas essa 
normatiza deve ser cumprida por quais estabelecimentos de ensino? 
a) somente pelas escolas Municipais. 
b) somente pelas escolas Estaduais. 
c) somente pelas escolas Particulares. 
d) por todas as Escolas Oficiais e Particulares do nosso país. 
 
29 - O que disciplina a Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional? 
a) disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em instituições 
próprias. 
b) disciplina somente sobre a educação escolar, a ser ministrada em cursos técnicos superiores. 
c) disciplina sobre a relação de ética comercial. 
d) disciplina sobre as ações de movimentos como MST. 
 
30 - A educação dever da família e do Estado deverá ser ministrado nas escolas inspiradas em quais 
princípios e ideais? 
a) nos princípios de solidariedade humana e nos ideais individualistas. 
b) nos princípios comerciais e nos ideais de consumismo. 
c) nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. 
d) nos princípios da ética humana e nos ideais da estética humana. 
 
31 - Na perspectiva de uma educação inclusiva a escola hoje em dia se prepara para atender todos os 
alunos, independente de suas dificuldades. A educação especial é a modalidade de educação escolar 
oferecida preferencialmente na rede regular de ensino. Portanto entende-se por alunos especiais: 
I - educando com deficiência.  
II - educando com transtornos globais do desenvolvimento. 
III - educando que apresentam altas habilidades ou superdotação. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Apenas a afirmativa I. 
b) Apenas a afirmativa II. 
c) Apenas as afirmativas I e III. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
32 - São direitos garantidos por lei às pessoas portadoras de deficiências, exceto:  
a) professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como 
professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns. 
b) a oferta de educação especial, dever constitucional do Município, tem início na faixa etária de quinze anos, 
somente no ensino fundamental. 
c) haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da 
clientela de educação especial. 
d) acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do 
ensino regular. 
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33 - Os estabelecimentos de ensino têm suas funções a cumprir, para que o ensino seja ministrado 
com qualidade. Os estabelecimentos de ensino são responsáveis por: 
I - elaborar e executar sua proposta pedagógica. 
II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros. 
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) Apenas a afirmativa I. 
b) Apenas as afirmativas II, III e IV. 
c) Apenas as afirmativas I e IV.  
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
34 - Todas as pessoas envolvidas no processo de ensino e aprendizagem de um estabelecimento de 
ensino têm funções a executar diariamente. Os docentes terão a função de: 
I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. 
II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino. 
III - zelar pela aprendizagem dos alunos. 
IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Apenas a afirmativa I. 
b) Apenas as afirmativas II, III e IV. 
c) Apenas as afirmativas I e IV. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
35 - Professores e dirigentes precisam trabalhar em consonância para que possam fazer um bom 
trabalho. Zelar pelos alunos é de suma importância e dever de todos da comunidade escolar. A escola 
deverá notificar ao Conselho Tutelar do seu Município os seguintes casos: 
I - Os casos de alunos que apresentem quantidade de faltas acima de cinquenta por cento do 
percentual permitido em lei. 
II - Os casos de alunos com assiduidade no colégio e boas notas. 
III - Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente.  
IV - Os casos de alunos que apresentam capacidade mental, intelectual acima do normal. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Apenas as afirmativas I e IV. 
b) Apenas as afirmativas II e IV. 
c) Apenas as afirmativas I e III. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
36 - Gestão democrática é uma forma de gerenciar quando se tem a participação de todos na tomada 
de decisões importantes. Nos estabelecimentos de ensino fala-se muito em gestão democrática, na 
qual esta deverá acontecer de acordo com os seguintes princípios: 
I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. 
II - dos alunos da rede particular nos conselhos de classe do estabelecimento de ensino. 
III - participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Apenas a afirmativa I. 
b) Apenas a afirmativa II. 
c) Apenas as afirmativas I e III. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
37 - Uma pessoa relata que concluiu a educação básica, suponha-se que ela tenha cursado somente as 
seguintes etapas: 
a) educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. 
b) ensino médio e ensino superior. 
c) ensino superior com pós-graduação. 
d) educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior e pós-graduação. 
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38 - O calendário escolar é um documento que acompanha toda a escola. Ele é elaborado para termos 
um direcionamento dos dias letivos bem como quais foram os dias estipulados para planejamentos, 
férias, conselhos de classe, etc. Sobre o calendário escolar é correto afirmar que: 
I - a carga horária mínima anual será de oitocentas horas. 
II - terá no mínimo duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames 
finais.  
III - o calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e 
econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas 
letivas previsto por lei. 
IV - será elaborado anualmente um único calendário escolar que será igual para todas as escolas 
municipais, estaduais e particulares de um município. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Apenas a afirmativa IV. 
b) Apenas as afirmativas I, II e III. 
c) Apenas a afirmativa I. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
39 - Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando em efetivo exercício 
e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são eles: 
I - professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos 
ensinos fundamental e médio.  
II - trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em 
administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de 
mestrado ou doutorado nas mesmas áreas. 
III - trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área 
pedagógica ou afim. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Apenas a afirmativa I. 
b) Apenas a afirmativa II. 
c) Apenas a afirmativa III. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
40 - Os alunos matriculados no sistema de ensino deverão ser avaliados pelos docentes, mas a 
avaliação não deverá ter caráter de seleção, promoção ou classificação dos alunos, para etapas 
seguintes, mas sim a de avaliar o desempenho dos alunos, bem como a prática pedagógica do docente. 
De acordo com a LDB 9394/96 a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios:                          
I - avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos 
qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas 
finais.        
II - possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar.      
III - possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado.    
IV - obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os 
casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus 
regimentos. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Apenas as afirmativas I, II e III. 
b) Apenas as afirmativas II e IV. 
c) Apenas as afirmativas I e III.  
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
41 - A valorização dos profissionais da educação são direitos assegurados por lei, que incluindo nos 
termos dos estatutos e dos planos de carreira, sobre a valorização do profissional da educação é 
correto afirmar exceto que: 
a) ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos. 
b) aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim. 
c) período reservado ao descanso, em que poderá fazer o planejamento dos alunos fora da carga horária de 
trabalho. 
d) progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do desempenho. 
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42 - Segundo a LDB, a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e 
nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.  Sendo assim as Instituições 
de Ensino deverá ser ministrada com bases em alguns princípios dispostos na LDB. De acordo com as 
alternativas abaixo assinale a alternativa que não condiz com um desses princípios: 
a) liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. 
b) garantia do padrão de individualidade. 
c) respeito à liberdade e apreço à tolerância. 
d) pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas. 
 
43 - O que dispõe a LDB em relação a manter a família informada sobre rendimentos e freqüência dos 
alunos na escola? 
a) manter informado somente o responsável que fez a matricula do aluno no inicio do ano letivo, sobre os 
programas da escola. 
b) informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais, sobre a 
frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola. 
c) comunicando somente o aluno sobre seus rendimentos e frequências na escola, pedindo que o mesmo comunique 
seus familiares é suficiente. 
d) não há necessidade de informar sempre a família sobre os rendimentos dos alunos. 
 
44 - Os Municípios têm seus deveres a cumprir com a educação sendo de sua incumbência: 
I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, 
integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados. 
II - autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino. 
III - oferecer à 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. 
IV - assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Apenas as afirmativas I, II e III. 
b) Apenas as afirmativas II e IV. 
c) Apenas as afirmativas I, III e IV. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
45 - Os custos com educação são pagos com dinheiros arrecadados pelos cofres públicos provenientes 
de diferentes modos de arrecadação. Serão recursos públicos destinados à educação os originários de: 
I - receita de impostos próprios da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
II - receita de transferências constitucionais e outras transferências. 
III - receita do salário-educação e de outras contribuições sociais. 
IV - receita de incentivos fiscais. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Apenas as afirmativas I, II e III.   c) Apenas as afirmativas III e IV. 
b) Apenas a afirmativa II.    d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
46 - O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, 
iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante 
alguns pressupostos. De acordo com a LDB que pressupostos são esses? 
I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da 
leitura, da escrita e do cálculo. 
II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos 
valores em que se fundamenta a sociedade. 
III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos 
e habilidades e a formação de atitudes e valores. 
IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância 
recíproca em que se assenta a vida social. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Apenas as afirmativas I e II. 
b) Apenas as afirmativas II e IV. 
c) Apenas as afirmativas I e III. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
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47 - Através da minuciosa observação de seus filhos e principalmente de outras crianças, Piaget 
impulsionou a Teoria Cognitiva, onde propõe a existência de quatro estágios de desenvolvimento 
cognitivo no ser humano que estágios são esses: 
a) sensório-motor, operatório- concreto e abstrato, operatório-formal. 
b) desenvolvimento real e desenvolvimento proximal. 
c) sensório-motor, pré-operatório, operatório-concreto, operatório-formal. 
d) desenvolvimento real, desenvolvimento proximal e operatório-formal. 
 
48 - Jean Piaget um dos mais importantes pesquisadores de educação e de Pedagogia fez estudos 
sobre o desenvolvimento de crianças ficando conhecidas como fases de desenvolvimento. Dentre as 
fases de desenvolvimento de Piaget qual a fase da criança que melhor se enquadra na seguinte frase: 
 “A criança desenvolve noções de tempo, espaço, velocidade, ordem, casualidade, sendo capaz de 
relacionar diferentes aspectos e abstrair dados da realidade. Não se limita a uma representação 
imediata, mas ainda depende do mundo concreto para chegar à abstração”. 
a) operatório-concreto.    c) pré-operatório. 
b) sensório-motor.    d) operatório-formal. 
 
49 - Foi o expoente principal da Tendência pedagógica Tecnicista, também conhecida como 
behaviorista. Neste método de ensino o aluno é visto como depositário passivo dos conhecimentos, 
que devem ser acumulados na mente através de associações. Dos pensadores abaixo qual foi o criador 
da Tendência Tecnicista? 
a) Jean Piaget.     c) John Dewey. 
b) Burrhus Frederic Skinne.   d) Johann Friedrich Herbart. 
 
50 - Qual foi a primeira tendência pedagógica a ser instituídas no Brasil? 
a) Tradicional.     c) Libertadora.  
b) Escola Nova.     d) Tecnicista. 
 
51 - Em analise as tendências pedagógicas, uma delas destaca que o papel da escola é o de: preparar o 
indivíduo para desempenhar papéis sociais; promover o auto-desenvolvimento e realização pessoal; 
Tem o enfoque na formação individual; Prioriza os problemas psicológicos em detrimento dos 
pedagógicos; Privilegia situações problemáticas correspondentes aos interesses do aluno. De acordo 
com as tendências pedagógicas escolares, qual das tendências abaixo melhor se enquadra com o 
disposto acima?  
a) Escola Nova.     c) Escola Tecnicista. 
b) Escola Tradicional.    d) Escola histórico Crítica. 
 
52 - O ECA por se tratar de uma lei que defende a criança e o adolescente em sua totalidade destaca 
entre seus artigos o direito à liberdade. De acordo com a referida lei quais são os aspectos que 
compreende o direito a liberdade da criança e do adolescente? 
I - brincar, praticar esportes e divertir-se. 
II - participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação. 
III - crianças menores de 12 anos podem participar de cultos e atividades artísticas noturnas sem a 
companhia de um adulto. 
IV - buscar refúgio, auxílio e orientação.  
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Apenas as afirmativas I e III. 
b) Apenas as afirmativas I, II e IV. 
c) Apenas a afirmativa III. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
53 - A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, 
sem prejuízo da proteção integral de que trata a Lei. Segundo o ECA qual a idade que uma pessoa deve 
apresentar para ser considerada criança e adolescente? 
a) Criança a pessoa até dez anos de idade completos, e adolescentes aquela entre dez e dezoito anos de idade. 
b) Criança a pessoa até doze anos de idade completos, e adolescentes aquela entre treze e dezoito anos de idade. 
c) Criança a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescentes aquela entre doze e dezoito anos de idade. 
d) Criança a pessoa até doze anos de idade completos, e adolescentes aquela entre quinze e dezoito anos de idade. 
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54 - Crianças e adolescentes devem ser respeitados por todos em sua totalidade. O Eca dispõe dentre 
os direitos da criança e do adolescente o direito ao respeito. Quais são os aspectos que compreendem 
o direito ao respeito? 
a) O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do 
adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos 
espaços e objetos pessoais. 
b) O direito ao respeito consiste na violabilidade da integridade física do aluno, bem como a aplicação de medidas 
cabíveis ao aluno por não fazer provas. 
c) O direito ao respeito consiste na avaliação psíquica e intelectual em que o professor deverá fazer em cada aluno 
no início do ano letivo. 
d) O direito ao respeito consiste na atitude do professor dentro da sala de aula em expor as ideias e crenças de seus 
alunos, fazendo prevalecer a ideia e crença da maioria.  
 
55 - A família é considerada uma instituição responsável por promover a educação dos filhos e 
influenciar o comportamento dos mesmos no meio social. DE acordo com o Eca o que se entende por 
família natural? 
a) a comunidade criada por pessoas que adotam as crianças. 
b) a comunidade escolar. 
c) a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. 
d) a comunidade criada por amigos. 
 
56 - Sobre adoção é correto afirmar que: 
I - Podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos, independentemente do estado civil. 
II - A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive 
sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos 
matrimoniais. 
III - Para adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham 
união estável, comprovada a estabilidade da família. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Apenas a afirmativa I.  
b) Apenas a afirmativa II. 
c) Apenas a afirmativa III. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
57 - Crianças e adolescentes não podem trabalhar salvo os adolescentes maiores de quatorze anos em 
situação de aprendiz. Mas existem empregos que podem trazer algum tipo de danos aos adolescentes 
sendo proibido seu trabalho mesmo em forma de aprendiz. Ao adolescente é vedado o trabalho: 
I - noturno, realizado entre as vinte e duas horas de um dia e as cinco horas do dia seguinte. 
II - perigoso, insalubre ou penoso. 
III - realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e 
social. 
IV - realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Apenas as afirmativas I e II. 
b) Apenas as afirmativas II e III. 
c) Apenas as afirmativas I e IV. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
58 - O Eca foi criado para atender as especificidades de crianças e adolescentes. As medidas de 
proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos forem 
ameaçados ou violados: 
I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. 
II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis. 
III - em razão de sua conduta. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Apenas a afirmativa I. 
b) Apenas as afirmativas II e III. 
c) Apenas as afirmativas I e II. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 






12 

 

59 - Há a necessidade de se planejar as atividades a serem desenvolvidas na escola, para que os 
objetivos sejam alcançados com êxito. Ao planejarmos as nossas aulas devemos definir: 
I - que os conteúdos a serem trabalhados em todos os anos escolares devem ser iguais, sem sofrer 
modificação ou adequação de acordo com a necessidade de cada turma. 
II - as características e necessidades de aprendizagem dos alunos. 
III - os objetivos educacionais da escola e seu projeto pedagógico. 
IV - o conteúdo a ser ministrado em cada ano escolar. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Apenas a afirmativa I. 
b) Apenas as afirmativas II, III e IV. 
c) Apenas a afirmativa III. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
  
60 - Um bom relacionamento entre professor e aluno é fundamental para que se faça da sala de aula 
um ambiente atrativo e harmonioso. Como deve ser o relacionamento entre professor e aluno? 
a) deve ser de hostilidade na troca de informações. 
b) deve ser de imposição, pois o professor é o detentor do saber. 
c) deve ser de amizade, de troca de solidariedade, de respeito mútuo. 
d) não pode ser de muita afetividade, pois o docente não pode despertar em seu aluno nenhum sentimento de 
gratidão. 
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