PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIÚVA
TESTE SELETIVO Nº 001/2013 - DATA: 14/04/2012

INSTRUÇÕES PARA A PROVA TEÓRICA
ASSISTENTE DE CRECHE
1. Você está recebendo, juntamente com este caderno de provas, o cartão-resposta. Confira o
seu nome. Você deve assinar no verso do cartão-resposta. Não haverá substituição desse
cartão-resposta e do caderno de provas, a não ser em caso de defeito em sua impressão.
2. Este caderno de provas contém 50 (cinquenta) questões, todas com 05 (cinco) alternativas.
Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
3. Sua tarefa consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a resposta que
julgar certa. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da prova.
4. Preencha o cartão-resposta na mesma sequência das questões do caderno de provas (de nº
01 à de nº 50). O cartão-resposta NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado, ou
conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas. A rasura implicará na
anulação da resposta.
5. A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão-resposta é cobrindo, fortemente, com
caneta esferográfica azul ou preta, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a
seguir:
A █ C D E
6. Não serão consideradas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma
resposta, emenda ou rasura.
7. Você assume plena e total responsabilidade pelo correto preenchimento do cartão-resposta
e sua integridade.
8. A duração da prova é de 04 (quatro) horas. A saída do candidato só será permitida após
transcorrida 01 (uma) hora do início da mesma. Os dois últimos candidatos a terminar a prova
deverão retirar-se da sala simultaneamente, após verificarem e assinarem o lacre do envelope
que conterá os cartões-resposta. O candidato só poderá levar consigo o Caderno de Provas,
nos últimos 15 (quinze) minutos.
9. Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
10. É proibida a divulgação ou impressão da presente prova. Direitos Reservados – DONHA
ARTERO – Organização Administrativa.
11. O Gabarito da Prova Objetiva será divulgado através do site do Município de Curiúva
(www.curiuva.pr.gov.br) até 48 horas após a realização das provas. O resultado não será
fornecido por telefone.
BOA SORTE.
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CADERNO DE PROVA
1)

“A televisão me deixou burro
Muito burro demais
Agora todas as coisas que eu penso
Me parecem iguais”.
(Titãs, Álbum Televisão, 1985).
Assinale a alternativa diretamente relacionada com o texto acima:
a)
b)
c)
d)
e)

2)

Na seguinte frase: “Os alunos trouxeram a carta para mim.”, a palavra grifada é:
a)
b)
c)
d)
e)

3)

Tônica;
Incorreta;
Pronome Pessoal Oblíquo;
Pronome Pessoal Reto;
Pronome Impessoal.

Assinale a alternativa INCORRETA no que se refere à ortografia das frases abaixo:
a)
b)
c)
d)
e)

4)

“...se fosse proibido comer enquanto se assiste televisão, as televisões seriam
obrigadas a melhorar a qualidade dos programas”;
“É impossível nos dias de hoje falar de violência sem falar de televisão!”;
“A televisão é um meio de comunicação que interfere em nosso modo de
vida, alterando hábitos, atitudes e comportamentos”;
“A televisão serve igualmente a todos os brasileiros”;
“A televisão é muito importante para trazer cultura e informação, apesar de eu
não entender algumas coisas.”

Tive uma grande ideia! Vou ao circo assistir ao show e volto às 19 horas,
trazendo lanches de peito de peru. Quem quer?
Um ricaço me pediu para emprestar uma nota de cem reais para ele. Quando
disse que não tinha, ele ficou mal-humorado!
Ela estava hiper-irritada comigo. Logo pensei: deve estar naqueles dias!
Quando ela está de mau humor, não há quem a segure!
Neste ano de 2013, a discussão está muito acalorada no que concerne aos
processos de antienvelhecimento.

Assinale a frase em que o sujeito está composto:
a)
b)
c)
d)
e)

“O mágico e a assistente abandonaram a mágica”;
“As praças da cidade ficavam cheias de assistentes de mágico escondidos”;
“Ontem, esqueceram este livro de mágica na praça”;
“Às vezes, vivemos situações inimagináveis”;
Em nenhuma das frases apontadas o sujeito está composto.
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5)
De acordo com a norma culta, assinale a alternativa CORRETA de acordo com as frases
abaixo:
I)
II)
III)

Ainda que eu falasse a língua dos homens...;
Ainda que tu falasse a língua dos homens...;
Ainda que vós falásseis a língua dos homens...;

a)
b)
c)
d)
e)

Todas estão certas;
I e II estão erradas;
I e II estão certas;
Apenas II está errada;
II e III estão certas.

6)
Considerando-se que “Índice de Aproveitamento” é o percentual que a equipe obtém
quando se divide o número de pontos acumulados pelo total de pontos que a equipe poderia
realizar se vencesse todas as partidas, resolva o problema:
Em um determinado torneio de futebol, se uma equipe vencer todas as partidas
disputadas, ela totalizará 120 pontos. Considerando que uma equipe totalizou 87
pontos, qual o índice de aproveitamento dessa equipe?
a)
b)
c)
d)
e)
7)

A raiz quadrada de 576 é:
a)
b)
c)
d)
e)

8)

75%;
72,5%;
27,5%;
72%;
25%.

576 X 1;
24²;
24;
42;
42².

Considere as assertivas abaixo e assinale a alternativa CORRETA:
I)
II)
III)

O símbolo conhecido como radical é assim representado: √
3³ = 9
√400 = 20²

a)
b)
c)
d)
e)

Todas estão erradas;
Todas estão certas;
Apenas II está errada;
II e III estão erradas;
Apenas III está certa.
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9)
Jericoacoara é uma praia existente no litoral cearense. Dista 305 km da capital
Fortaleza. Atrai grande quantidade de turistas devido às suas dunas. Se um veículo saiu às 17
horas de Jeri e chegou às 20 horas do mesmo dia na capital, qual foi a velocidade média
desenvolvida pelo mesmo?
a)
b)
c)
d)
e)

79 km/h;
76,5 km/h;
70 km/h;
61 km/h;
50,83 km/h.

10)
A Câmara de Vereadores de um hipotético município gasta 3/8 do orçamento com
transportes e manutenção, o que corresponde a R$ 15.000,00 mensais. Qual o orçamento
total desse ente?

a)
b)
c)
d)
e)

R$ 40.000,00;
R$ 56.250,00;
R$ 39.400,00;
R$ 41.095,89;
R$ 55.000,00.

11)
No MS- Office 2010, os atalhos CTRL+X, CTRL+S e CRTL+I executam
respectivamente os comandos:
a)
b)
c)
d)
e)
12)

Recortar, sublinhar e selecionar a fonte em itálico;
Copiar, sublinhar e selecionar a fonte em itálico;
Recortar, sublinhar e imprimir;
Copiar, sublinhar e imprimir;
Recortar, copiar e colar.

Qual das extensões abaixo significa um arquivo executável?
a)
b)
c)
d)
e)

.dot
.exe
.obc
.grt
.com

13)
Os dois pares de palavras abaixo foram formados segundo determinado
critério.
CASTRAÇÃO -> sac
AMARRAR -> rama
ESTUDAR ->?
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a)
b)
c)
d)
e)
14)

Assinale a opção que apresenta um argumento válido:
a)
b)
c)

d)
e)
15)

radu;
dut;
utse;
udar;
est.

Quando não chove, as plantas secam. As plantas estão secas, logo não
choveu;
Choveu ontem e choverá amanhã. Como não choveu ontem, choverá
amanhã;
Se ontem trabalhei, ganhei dinheiro. Se dormir bem, me sinto
disposto. Ontem trabalhei e não me senti disposto; logo obterei
dinheiro, mas não dormi bem;
Se ontem fez calor e estamos no mês de março, então hoje choverá.
Ontem fez calor e hoje choveu. Logo estamos em março;
Nenhuma opção apresentou um argumento válido.

Todos os irmãos de Gabriel são carecas. Sendo assim, pode-se concluir que:
a)
b)
c)
d)
e)

Gabriel também é careca;
Gabriel não é careca;
Se Luiz é careca, então ele é irmão de Gabriel;
Se José não é careca, então ele não é irmão de Gabriel;
Se João não é irmão de Gabriel, então João não é careca.

16)
Segundo o RCNEI (Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil), o
trabalho direto com crianças pequenas exige que o professor tenha uma competência
polivalente. Ser polivalente significa que ao professor cabe trabalhar:
a)

b)

c)
d)
e)

Com conteúdos de naturezas diversas que abrangem desde cuidados
básicos essenciais até conhecimentos específicos provenientes das
diversas áreas do conhecimento;
Como um aprendiz, refletindo constantemente sobre sua prática,
debatendo com seus pares, dialogando com as famílias e a comunidade
e buscando informações necessárias para o trabalho que desenvolve;
Refletindo sobre a prática direta com as crianças, a observação, o
registro, o planejamento e a avaliação;
Somente as respostas “a” e “b” estão corretas;
As respostas “a”, “b” “c” estão corretas.
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17)
A organização dos espaços e dos materiais se constitui em um instrumento
fundamental para a prática educativa com crianças pequenas. Isso implica que, para
cada trabalho realizado com as crianças, deve-se:
a)

b)
c)

d)
e)

Planejar a forma mais adequada de organizar o mobiliário dentro da
sala assim como, introduzir materiais específicos para a montagem de
ambientes novos, ligados aos projetos em curso;
Enfeitar a sala com o máximo de materiais recicláveis;
Organizar um ambiente como uma sala de aula regular para que os
alunos aprendam desde cedo, a forma correta de estar em uma sala de
aula;
Colocar poucos cartazes e enfeites que atrapalham o aluno;
Colocar somente as atividades feitas com capricho pelos alunos da
Educação Infantil no mural na sala de aula.

18)
O planejamento dos cuidados e da vida cotidiana na instituição de educação
infantil deve ser iniciado pelo conhecimento sobre a criança e suas peculiaridades, que
se faz:
a)
b)
c)

d)
e)
19)

Pelo levantamento de dados com a família no ato da matrícula;
Por meio de um constante intercâmbio entre familiares e professores;
Através de algumas informações que podem ser colhidas previamente à
sua entrada na instituição, como os esquemas, preferências e
intolerância alimentar; os hábitos de sono e de eliminação; os controles
e cuidados especiais com sua saúde;
Conhecidas na própria interação com a criança e sua família, ao longo
do tempo;
Todas as alternativas estão corretas.

Quanto à Pedagogia de Projetos, assinale a alternativa INCORRETA:
a)
b)
c)
d)
e)

A Pedagogia de Projetos começou a ser conhecida no Brasil, a partir da
divulgação do movimento conhecido como "Escola Nova";
É similar aos princípios e métodos da escola tradicional;
Esse movimento foi resultado de pesquisas de grandes educadores
europeus como Montessori, Decroly, Claparède, Ferrière e outros;
Dois de seus grandes representantes são John Dewey e seu discípulo,
William Kilpatrick;
O "Método de Projetos" e suas propostas pedagógicas foram
introduzidos e disseminados no Brasil principalmente por Anísio Teixeira
e Lourenço Filho.
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20)
Para que o faz de conta torne-se, de fato, uma prática cotidiana entre as
crianças é preciso que o professor:
a)

b)

c)
d)

e)

Organize na sala um espaço para essa atividade, separado por uma
cortina, biombo ou outro recurso qualquer, no qual as crianças poderão
se esconder, fantasiar-se, brincar, sozinhas ou em grupos, de casinha,
construir uma nave espacial ou um trem etc;
Deixe à disposição das crianças panos coloridos, grandes e pequenos,
grossos e finos, opacos e transparentes; cordas; caixas de papelão para
que as crianças modifiquem e atualizem suas brincadeiras em função
das necessidades de cada enredo;
Coloque um espelho de corpo inteiro, de maneira a que as crianças
possam reconhecer-se, imitar-se, olhar-se, admirar-se;
Disponibilize um pequeno baú de objetos e brinquedos úteis para o faz
de conta, que pode ser complementado por um cabideiro contendo
roupas velhas de adultos ou fantasias;
Todas as respostas estão corretas.

21)
Considerando que a primeira dentição inicia-se, em geral, no segundo semestre
de vida e que estará completa em torno dos três anos de idade, recomenda-se incluir
este cuidado a partir:
a)
b)
c)
d)
e)
22)

Do surgimento dos primeiros dentes;
Da dentição completa;
De quando a criança não usar mais a mamadeira;
De quando a criança começa a alimentar-se com alimentos mais duros;
De quando a criança souber escovar os dentes sozinha.

Os dentistas recomendam para a limpeza dos dentes do bebê:
a)
b)

c)

d)

e)

Utilizar uma gaze enrolada no dedo indicador do adulto responsável
pelo cuidado;
Evitar as práticas de oferecer mamadeiras para a criança antes de ela
dormir, sem a posterior limpeza dos dentes, ou mesmo o uso de
chupetas mergulhadas em mel ou açúcar para acalmar as crianças;
Que é importante que ela presencie os adultos e outras crianças
fazendo sua higiene bucal, ao mesmo tempo em que poderão ampliar
seus conhecimentos sobre esses cuidados;
Prever uma rotina de escovação dos dentes, visando desenvolver
atitudes e construir habilidades para autocuidado com a boca e com os
dentes;
Todas as alternativas estão corretas.
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23)
Estudos e pesquisas têm comprovado a importância das atividades lúdicas, no
desenvolvimento das potencialidades humanas das crianças, proporcionando
condições adequadas ao seu desenvolvimento:
a)
b)
c)
d)
e)

Físico, motor e financeiro;
Emocional, cognitivo, e social;
Físico, motor, emocional, cognitivo, e social;
Somente social;
Cognitivo e físico.

24)
Brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da
identidade e da autonomia. O fato de a criança, desde muito cedo, poder se comunicar
por meio de gestos, sons e mais tarde representar determinado papel na brincadeira
faz com que ela desenvolva sua imaginação. Nas brincadeiras as crianças podem
desenvolver algumas capacidades importantes:
I)
II)
III)
IV)
V)

A atenção, a imitação, a memória, a imaginação;
Imitação e ação para revidar a possíveis brigas e discussões;
Amadurecem também algumas capacidades de socialização;
Criam suas próprias regras para viver em sociedade;
Brincar funciona como um cenário no qual as crianças tornam-se
capazes não só de imitar a vida como também de transformá-la.
Indique a alternativa que contem a(s) afirmativa (s) CORRETA(s):

a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I e III estão corretas;
Apenas I, III e V estão corretas;
Apenas II,III,IV e V estão corretas;
Apenas II e V estão corretas;
I,II,III,IV e V estão corretas.

25)
O RCNEI (Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil) em seu
primeiro volume apresenta que educar significa:
a)
b)
c)
d)
e)

Propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens
orientadas pelos diretores e coordenadores pedagógicos;
Desenvolver a capacidade da criança tornado-a um adulto de sucesso;
Fazer um atendimento de saúde e de educação;
Repassar todos os conhecimentos possíveis;
Nenhuma das alternativas está correta.
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26)
É contando histórias que preparamos a criança para vivenciar com mais
segurança suas próprias dificuldades ou a encontrar um caminho para sua resolução. É
através delas que:
a)
b)
c)

d)
e)

27)

A criança dorme melhor;
O professor da educação infantil consegue que as crianças façam as
atividades propostas;
Se pode sentir e viver importantes emoções como: a raiva, a tristeza,
alegria, tranquilidade e tantas outras, e viver profundamente tudo o
que as narrativas provocam em quem as ouve;
O professor consegue fazer com que as crianças fiquem em silêncio sem
incomodar;
Os alunos conseguem desenhar melhor os personagens da história
contada.

Preencha com Verdadeiro ou Falso:
(

(
(
(

) O ato de contar histórias é próprio do ser humano, e o professor pode
apropriar-se dessa característica e transformar a contação em um
importantíssimo recurso de formação do leitor.
) Além de as histórias divertirem, elas atingem outros objetivos, como
educar, instruir, socializar, desenvolver a inteligência e a sensibilidade.
) A contação de histórias não deve ser feita para bebês que ainda não
falam, pois não entendem nada do que está sendo lido.
) Os livros devem ser cuidados ao máximo e não podem ser distribuídos
aos alunos da educação infantil manusear, pois irão estragar.

Indique a alternativa que contem a afirmativa CORRETA:
a)
b)
c)
d)
e)
28)

V-V-V-V;
V-V-F-V;
V-V-V-F;
V-V-F-F;
F-V-F-V.

Complemente a afirmação:

A brinquedoteca é um_____________ preparado para ____________o brincar,
principalmente o das crianças, possibilitando o acesso a uma grande variedade de
brinquedos, jogos e atividades dentro de um ambiente apropriado e especialmente
lúdico.
Constitui-se um universo_______________ que proporciona à criança
______________de muitas coisas através do brincar, entre elas a compreensão de si,
dos outros, dos adultos e do mundo.
9

a)
b)
c)
d)
e)

Brinquedo; movimentar; simples; seleção;
Movimento; selecionar; funcional; trabalhar;
Espaço; estimular; lúdico; compreensão;
Evento: organizar; fundamental; movimentação;
Tempo; organizar; genérico; invenção.

29)
No artigo 29 da LDB afirma-se que: A Educação Infantil, primeira etapa da
educação básica, tem como finalidade:
a)
b)
c)
d)

e)

O desenvolvimento pedagógico, ensinando a criança a viver em
sociedade;
O desenvolvimento dos aspectos físicos onde a criança aprende a
alimentar-se e cuidar-se com autonomia;
A responsabilidade, somente do estado, em educar construindo o
máximo de creches para atender a todas as crianças;
O desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus
aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a
ação da família e da comunidade;
Nenhuma das alternativas está correta.

30)
A prática da Educação Infantil deve ser organizar de modo que as crianças
desenvolvam as seguintes capacidades:
a)

b)

c)

d)
e)

Desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez
mais independente, com confiança em suas capacidades e percepção de
suas limitações;
Descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas
potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de
cuidado com a própria saúde e bem-estar;
Estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e crianças,
fortalecendo sua autoestima e ampliando gradativamente suas
possibilidades de comunicação e interação social;
Todas as alternativas estão corretas;
Apenas “a” e “b” estão corretas.

31)
O profissional que atua na educação infantil deve ter uma preocupação
específica de como trabalhar com as crianças. Buscando compreender melhor o
mundo infantil e a aceitação da criança nessa nova experiência, algumas ações podem
ser tomadas pelo professor. Assinale aquela que NÃO compete ao educador:
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a)
b)

c)
d)

e)

Buscar organizar o espaço infantil de forma que o ambiente proporcione
harmonia nos aspectos psicológicos e biológicos da criança;
No período em que a criança estiver na Educação Infantil, passar a
sensação de um mundo mais lúdico no qual a criança, apesar de estar
passando por um processo de educação e aprendizagem, não se sinta
educada formalmente;
Criar hábitos de correção com suavidade e rispidez;
Ao propor atividades para as crianças, conduzi-las da melhor maneira
possível, de forma que essas venham a lembrar-se do momento com
saudade;
Preparar o momento da leitura com maior carinho possível, visto que se
trata de um momento mágico para a criança, que estimula o
crescimento do vocabulário preparando-a para a alfabetização.

32)
Na LDB artigo 31 afirma-se que: “Na educação infantil a avaliação far-se-á
mediante acompanhamento e registro de seu desenvolvimento, sem o objetivo de
promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental”.
Segundo a lei é CORRETO afirmar:
a)
b)
c)

d)
e)

O professor da Educação Infantil deverá fazer mensalmente uma
avaliação por escrita com alunos da educação infantil;
O professor da Educação Infantil não deve fazer nenhum tipo de
avaliação na educação infantil;
O professor da Educação Infantil deverá acompanhar registrando o
desenvolvimento do aluno, sem preocupar-se com a promoção do
mesmo para o Ensino Fundamental;
O professor da Educação Infantil deve fazer provas com o objetivo de
promover o aluno para a série seguinte;
O professor da Educação Infantil não deve preocupar-se em registrar
nada que analise o desenvolvimento do aluno.

33)
O significado do que é a infância e como ela é representada está diretamente
relacionado com fatores sociais e históricos e as funções decorrentes das
transformações sociais. É CORRETO afirmar que:
I)
II)

III)

A infância é uma construção social, portanto “criança” e “infância” têm
conceitos distintos em diferentes sociedades e classes sociais diferentes;
O conceito de criança e infância precisa estar vinculado com o
entendimento de que as crianças são sujeitos sociais e históricos,
marcados pelas contradições das sociedades em que estão inseridas, e a
infância, mais do que um estágio de desenvolvimento, é uma categoria
histórica e social;
A infância depende somente do desenvolvimento físico da pessoa desde
quando nasce.
11

As afirmativas CORRETAS são:
a)
b)
c)
d)
e)
34)

Somente a III;
Somente a I e III;
Somente a I;
Somente a I e II;
Somente a II e III.

Assinale cada afirmativa com V (Verdadeiro) F (Falso):
(
(
(
(
(

) O brincar é inerente à natureza infantil e faz parte do universo
imaginário da criança.
) São específicas da infância: a imaginação, a fantasia, a criação, a
brincadeira entendida como experiência.
) A criança é sujeito de direito e de singularidades, possui
especificidades que devem ser respeitadas e valorizadas.
) Os pais não devem deixar os filhos pequenos em creches acarretando
inúmeras dificuldades no seu desenvolvimento.
) As primeiras instituições organizadas para o atendimento infantil
tinham como intuito educar, proteger, ensinar, cuidar das crianças
durante o período de trabalho de seus pais. Sendo que os profissionais
eram qualificados para esse atendimento.

Assinale a alternativa que representa a sequência CORRETA:
a)
b)
c)
d)
e)

V-V-V-F-F;
V-V-F-F-F;
F-V-F-V-F;
V-V-F-V-V;
F-V-V-F-F.

35)
A partir da promulgação da Constituição de 1988 houve avanços significativos
no direito das crianças pequenas à educação.
Complemente a afirmação:
Após a Constituição em 1988, as atividades educativas deveriam,_______________
fazer parte do trabalho nas creches e pré-escolas e estas instituições estariam sob a
responsabilidade das Secretarias_________________ de Educação.
a)
b)
c)
d)
e)

Integralmente, Estaduais;
Condicionalmente, Federais;
Prioritariamente, Municipais;
Juntamente, Organizacionais;
Preferencialmente, Eventuais.
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36)
O grande número de instituições de Educação Infantil que atende às crianças
em tempo integral exige do profissional professor um trabalho que, além de educativo,
precisa ser repleto de cuidados com as crianças. Esta relação entre cuidar e educar se
tornou muito mais presente no trabalho educacional após a promulgação da
a)
b)
c)
d)
e)

Lei 9394/96 Lei de Diretrizes e Bases, pois até então não havia
preocupação em preparar os professores para esse fim;
Lei 10.639/03 que valoriza o trabalho do professor;
Lei 8069/90 que estabelece as funções do professor;
Lei 5692/71 que descreve o trabalho do professor da educação Infantil;
Lei 11.494/07 que repassa o financiamento para educação infantil.

37)
Os profissionais que têm a responsabilidade de cuidar e educar crianças
pequenas assumem uma importante tarefa no processo de desenvolvimento infantil,
servem de mediadores entre elas e o mundo que as cerca. Portanto, todos os
profissionais que trabalham com a Educação Infantil devem:
a)
b)
c)
d)
e)

38)

Brincar o tempo todo com a criança sem preocupar-se com o aspecto da
aprendizagem;
Ensinar músicas infantis envolvendo a criança para que ela não fique
chorando o tempo todo;
Preocupar-se com o horário da alimentação e do soninho;
Proporcionar às crianças experiências significativas, que venham a
contribuir para um desenvolvimento sadio;
Evidenciar os aspectos do desenvolvimento físico da criança evitando
que fiquem em lugares perigosos os quais possa cair e machucar-se.

Durante as atividades de exploração do meio, a criança vai desenvolvendo sua
a)
b)
c)
d)
e)

Dignidade, funcionalidade, desenvolvimento;
Autoestima, o raciocínio, a capacidade afetiva, a sensibilidade, o
pensamento e a linguagem;
Comunicação, autoridade, emancipação;
Autonomia, características, mediações;
Controle, organização, autoridade, gestão;

39)
Segundo a LDBEN 9394/96, art. 11 Os Conselhos Municipais de Educação têm
como competências:
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a)
b)
c)
d)
e)
40)

Credenciar as leis estaduais supervisionando os estabelecimentos
educacionais;
Baixar normas complementares às nacionais, autorizar, credenciar e
supervisionar os estabelecimentos educacionais;
Discordar e avaliar as leis complementares nacionais, combater a
liberação dos estabelecimentos educacionais;
Descredenciar normas complementares às nacionais, dos
estabelecimentos educacionais;
Nenhuma das alternativas está correta.

A Educação Básica segundo a LDB 9.394/96 é formada pela:
a)
Educação Fundamental, Ensino Médio e Educação Profissional;
b)

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação Profissional;

c)

Educação Fundamental Educação Técnica e Educação Superior;

d)

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio;

e)

Educação Infantil e Educação Superior.

41)
O Estatuto do Magistério Público Municipal, em seu artigo 10, refere-se aos
cargos de Professor ou Especialista de Educação, aonde são agrupados nas seguintes
séries de classes conforme a formação profissional exigida:
a)
b)
c)
d)
e)
42)

Classes 1, 2, 3, 4, 5 e 6, aonde a Classe 1 refere-se aos professores com
graduação na área;
Classes 1, 2, 3, 4, 5 e 6, aonde a Classe 1 refere-se aos professores com
formação mínima do 2º grau e habilitação específica em Magistério;
Classes A, B, C, D, E e F aonde a Classe A refere-se aos professores com
graduação e pós graduação;
Classes A, B, C, D, E e F aonde a Classe A refere-se aos professores com
formação mínima do 2° Grau, habilitação específica em Magistério;
Nenhuma das alternativas está correta.

O artigo 24 do Estatuto do Magistério Público Municipal, afirma que só poderá

ser provido em cargo público do Magistério quem satisfizer os seguintes requisitos:
Assinale V para Verdadeiro e F para falso:
(

(

) Ser brasileiro nato ou naturalizado; ter idade mínima de 18 (dezoito)
anos e máxima de 45 (quarenta e cinco) anos até a data de inscrição no
concurso;
) Haver cumprido as obrigações e os encargos militares previstos em Lei.
Estar em gozados direitos políticos;
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(
(
(
(

) Gozar de boa saúde, comprovada mediante inspeção médica do órgão
oficial, e de capacidade física para o trabalho;
) Ter boa conduta;
) Possuir habilitação a nível médio.
) Ter se habilitado previamente em Concurso Público,

Assinale a alternativa que corresponde a resposta CORRETA:
a)

V-V-V-V-F-V;

b)

F-F-V-V-V-V;

c)

V-V-V-V-V-F;

d)

V-V-V-F-F-F;

e)

F-F-F-V-F-V.

43)
O capítulo VI do Estatuto do Magistério, aborda o Estágio Probatório, período
de 02(dois) anos de efetivo exercício do Professor ou Especialista de Educação
aprovado em concurso de provas e títulos, a contar da data de início daquele, durante
o qual serão apurados os requisitos necessários a confirmação do mesmo, no cargo
para o qual foi nomeado. Dos requisitos, assinale aquele que NÃO será apurado
durante o estágio probatório:
a)
b)
c)
d)
e)

Idoneidade moral;
Assiduidade;
Disciplina;
Eficiência;
Conhecimentos sobre informática.

44)
Quanto à Jornada de Trabalho, haverá na carreira de magistério, duas jornadas
de trabalho:
a)
b)
c)
d)
e)

A de 25(vinte e cinco) horas semanais e a de 40(quarenta) horas
semanais cumpridas em dois turnos;
A de 20 (vinte) horas semanais e a de 40 (quarenta) horas semanais
cumpridas em dois turnos;
A de 18(dezoito) horas semanais e a de 20 (vinte) horas semanais
cumpridas em dois turnos;
A de 20 (vinte) horas semanais e a de 50 (cinquenta) horas semanais
cumpridas em dois turnos;
A de 20 (vinte) horas semanais e a de 30 (trinta) horas semanais
cumpridas em dois turnos.
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45)

O Pessoal do Magistério compreende as seguintes categorias:
a)
b)
c)
d)
e)

Pessoal Docente e Pessoal Especialista de Educação;
Pessoal de Educadores;
Professores Especialistas;
Professores Mestres;
Nenhuma das alternativas está correta.

46)
Os servidores aprovados em concurso público e nomeados para cargo efetivo
serão estáveis após:
a)
b)
c)
d)
e)

01 ano de exercício efetivo;
02 anos de exercício efetivo;
03 anos de exercício efetivo;
04 anos de exercício efetivo;
06 meses de exercício efetivo.

47)
Qual o percentual mínimo, da receita resultante de impostos e transferências,
que deverá ser investido anualmente pelo Município em manutenção e
desenvolvimento do ensino?
a)
b)
c)
d)
e)
48)

25%;
15%;
10%;
30%;
35%.

Avalie as assertivas abaixo e assinale a alternativa CORRETA:
I)
II)

III)

a)
b)
c)
d)
e)

É assegurado ao servidor participar do produto da arrecadação de
tributos e multas;
É vedada ao servidor a participação em diretoria ou conselho de
empresas fornecedoras ou que tenham qualquer modalidade de
contrato com o Município;
A aposentadoria do servidor público municipal será regulada
exclusivamente pela Lei Orgânica do Município de Curiúva.
V, V, V;
V, F, V;
F, V, F;
F, F, F;
V, V, F.
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49)

São símbolos do Município de Curiúva:
a)
b)
c)
d)
e)

50)

A bandeira, o hino e o selo;
A bandeira, o hino e o brasão;
A bandeira, o hino e o Paço Municipal;
A bandeira, o hino e a Lei Orgânica;
Nenhuma das alternativas anteriores.

Quanto aos bens públicos municipais é INCORRETO afirmar:
a)

Compete ao Prefeito a administração de todos os bens, inclusive os da
Câmara Municipal;
É permitido o uso de bens municipais por terceiros mediante
autorização, concessão ou permissão, e desde que justificado o
interesse público;
A aquisição de bens imóveis por compra ou permuta dependerá de
avaliação e autorização da Câmara;
É obrigatório o cadastramento de todos os bens do Município, sejam
eles móveis, imóveis ou semoventes;
Estradas municipais, praças, logradouros e parques são considerados
bens públicos municipais.

b)

c)
d)
e)

BOA SORTE!
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