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CONCURSO PÚBLICO Nº 048/2013 - PARA PROVIMENTO DE 
VAGAS PARA O CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL DO 

MUNICÍPIO DE SARANDI - ESTADO DO PARANÁ 
 

CARGO: EDUCADOR INFANTIL 
DATA: 29/09/2013 - PERÍODO DE PROVA: TARDE 

 
LEIA AS INSTRUÇÕES: 

� Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele 
contém 30 (trinta) 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 decorrido 01 (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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Viver em sociedade 
 
1º A sociedade humana é um conjunto de pessoas unidas pela necessidade de se ajudarem umas às 
outras, _______ de que possam garantir a continuidade da vida e satisfazer seus interesses e desejos. 
2º  Se a vida em sociedade, as pessoas não conseguiriam sobreviver, pois o ser humano, durante muito 
tempo, necessita de outros para conseguir alimentação e abrigo. E no mundo moderno, com a grande maioria 
das pessoas morando nas cidades, com hábitos que tornam necessários muito bem produzidos pela indústria, 
não há quem não necessite dos outros no ____________. 
3º Mas as necessidades dos seres humanos não são apenas de ordem material, como os alimentos, a 
roupa, a moradia, os meios de transporte e os cuidados de saúde. Elas são também de ordem espiritual e 
psicológica. Toda pessoa humana necessita de afeto, precisa de amar e sentir-se amada, quer sempre que 
alguém lhe dê atenção e que todos a respeitem. Além disso, todo ser humano tem suas crenças, tem sua fé em 
alguma coisa, que é a base de suas esperanças. 
4º Os seres humanos não vivem juntos, não vivem em sociedade, apenas porque escolhem esse modo de 
vida, mas porque a vida em sociedade é uma sociedade da natureza humana. Desse modo, por exemplo, se 
dependesse apenas da vontade, seria possível uma pessoa muito rica isolar-se em algum lugar, ________ 
tivesse armazenado grande quantidade de alimentos. Mas essa pessoa estaria, em pouco tempo, sentindo falta 
de companhia, sofrendo a tristeza da solidão, precisando de alguém com quem falar e trocar ideias, necessita 
de dar e receber afeto. E muito provavelmente ficaria louca se continuasse sozinha por muito tempo. 
5º Mas, justamente _________ vivendo em sociedade é que a pessoa humana pode satisfazer suas 
necessidades, é preciso que a sociedade seja organizada de tal modo que sirva, realmente, para esse fim. E 
não basta que a vida social permita apenas a satisfação de algumas pessoas. A sociedade organizada com 
justiça é aquela em que se procura fazer com que todas as pessoas possam satisfazer todas as suas 
necessidades, é aquela em que todos, desde o momento em que nascem, têm as mesmas oportunidades, 
aquela em que os benefícios e encargos são repartidos igualmente entre todos.  
6° Para que essa repartição se faça com justiça, é preciso que todos procurem conhecer seus direitos e 
exijam que eles sejam respeitados, como também devem conhecer e cumprir seus deveres e suas 
responsabilidades sociais. 

Dalmo de Abreu Dallari. Viver em sociedade. São Paulo, Moderna, 1985. p. 5-6. 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linha contínua do texto: 
a) afim – dia-a-dia – aonde – por que. 
b) a fim – dia a dia – onde – porque.  
c) afim – dia a dia – aonde – por quê.  
d) a fim – dia-a-dia – onde – porquê. 
 
02 - Assinale a alternativa em que as expressões retiradas do texto (4º parágrafo) não é regida 
por um nome: 
a) da natureza humana.   c) da solidão. 
b) de companhia.    d) de alguém. 
 
03 - Com referência à ortografia oficial e às regras de acentuação gráfica assinale a alternativa 
incorreta: 
a) As paroxítonas “necessários” e “indústria” são acentuadas por terminarem em ditongo. 
b) As palavras “hábitos” e “ psicológica” obedecem à mesma regra de acentuação. 
c) Na palavra “sobreviver” não se usa hífen, mas em “sobre-humano” usa-se o hífen. 
d) A grafia correta do substantivo correspondente ao verbo “permitir” é “permição”. 
 
04 - Assinale a alternativa em que a função sintática dos termos retirados da oração “Todo ser 
humano tem suas crenças” está incorreta: 
a) ser – núcleo do sujeito. 
b) humano – complemento nominal. 
c) suas – adjunto adnominal. 
d) crenças – núcleo do objeto direto. 
 
05 - Assinale a alternativa em que a palavra “companhia” retirada do texto quanto à classificação 
dos fonemas está correta: 
a) apresenta dois dígrafos e um hiato. 
b) apresenta um encontro consonantal. 
c) apresenta dois encontros consonantais e um ditongo. 
d) apresenta dois dígrafos e um ditongo. 
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06 - Analise as afirmativas referentes ao texto e em seguida assinale a incorreta: 
a) A ideia principal do texto é que sem a vida em sociedade, as pessoas não conseguiriam sobreviver. 
b) Segundo o autor, o que caracteriza a sociedade humana é a dependência que as pessoas têm uma das 
outras. 
c) Segundo ao autor, para que uma sociedade seja justa basta as pessoas conhecerem seus direito e deveres. 
d) O texto é dissertativo, o autor desenvolveu um raciocínio e expôs suas ideias sobre o tema. 

 
07 - Observe o gráfico da função y = f(x) que segue. 

 
Interpretando o gráfico acima, é correto afirmar que: 
a) A função f(x) não possui raiz real. 
b) Fazendo f(x) = 0, obtemos ∆ > 0. 
c) A função f(x) apresenta valor de máximo no vértice, para x = 2. 
d) O gráfico intercepta o eixo das ordenadas, para f(x) =1. 
 
08 - Uma caixa em formato de paralelepípedo reto retângulo possui dimensões cujas medidas 
formam uma progressão geométrica de razão igual a 4. Sabe-se que o volume dessa caixa é igual 
a 1728 cm3. A superfície dessa caixa mede: 
a) 864 cm2. 
b) 972 cm2. 
c) 1296 cm2. 
d) 1512 cm2. 
 
09 - Um grupo formado por 5 rapazes e 4 moças precisa realizar um sorteio aleatório para decidir 
quem serão os 3 representantes do grupo que formarão uma comissão para participar de um 
encontro de jovens. A probabilidade de que nessa comissão haja pelo menos uma moça é de, 
aproximadamente: 
a) 88%. 
b) 82%. 
c) 75%. 
d) 45%. 
 
10 - Um triângulo retângulo possui lados cujas medidas formam uma progressão aritmética de 
razão igual a 8, e o seu perímetro mede 96 cm. A área desse triângulo é igual a: 
a) 384 cm2. 
b) 480 cm2. 
c) 640 cm2. 
d) 960 cm2. 

 
11 - A cidade de Sarandi é dividida em 3 regiões: Central, Norte e Sul. Qual delas possui a maior 
quantidade de bairros? 
a) Central. 
b) Norte e Sul possuem a mesma quantidade de bairros. 
c) Norte. 
d) Sul. 
 
12 - De acordo com os projetos apresentados pelo Governo Federal, o Salário Mínimo deverá ter 
que valor a partir de 01/01/2.014? 
a) R$ 720,15.    c) R$ 725,75. 
b) R$ 722,90.    d) R$ 730,40. 
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13 - O membro mais velho ou mais antigo de uma classe, assembleia ou corporação é denominado 
como “decano”. Quem é o decano do Supremo Tribunal Federal? 
a) Celso de Mello. 
b) Joaquim Barbosa. 
c) Roberto Barroso. 
d) Teori Zavascki. 
 
14 - Quem é a atual titular do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão? 
a) Ideli Salvatti. 
b) Marta Suplicy. 
c) Miriam Belchior. 
d) Tereza Campello. 
 
15 - A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 
solidariedade humana, tem por finalidade: 
a) o desenvolvimento integral do educando o preparando para a cultura hebraica. 
b) o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho. 
c) o desenvolvimento do educando o qualificando para exercer trabalhos exclusivamente manuais. 
d) o comprometimento do educando com a educação que o qualificará para ser um docente. 
 
16 - Como é formada a Educação Básica do nosso sistema de ensino? 
I - educação infantil. 
II - ensino fundamental. 
III - ensino médio. 
IV - educação superior. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Apenas as afirmativas I e IV. 
b) Apenas a afirmativa II. 
c) Apenas as afirmativas I, II e III. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
17 - A educação infantil há tempos atrás não era considerada uma etapa importante a ser cursada 
pela criança. Nos dias de hoje sabemos da sua real função e do quanto é bom para uma criança 
frequentar a escola desde muito cedo. De acordo com a LDB a educação infantil tem por 
finalidade: 
a) a de cuidar das crianças enquanto os pais trabalham sem nenhuma função interacionista. 
b) a de ser deposito de crianças como sendo de última alternativa aos pais de deixarem seus filhos.  
c) o desenvolvimento da criança somente nos cuidados de higiene e alimentação no período que os pais 
trabalham. 
d) o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual 
e social, complementando a ação da família e da comunidade. 
 
18 - Muitas são as leis que regem e regulamenta o ensino de nosso país, a Educação Infantil como 
parte do sistema de ensino precisa ser regulamentada de acordo com o previsto em lei. O que rege 
a LDB sobre onde a educação infantil deverá ser ofertada? 
I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade. 
II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade. 
III - a educação infantil será ofertada exclusivamente pelo poder público a todas as crianças de 0 
(zero) á 6(seis) anos. 
IV - a educação infantil será ofertada exclusivamente por escolas particulares que atendam 
crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Apenas as afirmativas I e II. 
b) Apenas a afirmativa III. 
c) Apenas a afirmativa IV. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
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19 - Todas as etapas e modalidades de ensino têm regulamentado por lei regras que definem a 
organização educacional. A educação Infantil primeira etapa da educação precisa cumprir com o 
mínimo das regras de funcionamento de um estabelecimento de ensino. Portanto sobre a 
legalidade da educação infantil podemos afirmar que: 
I - a carga horária mínima anual deverá ser de 800 (oitocentas) horas, distribuída por um mínimo 
de 200 (duzentos) dias de trabalho educacional. 
II - o atendimento à criança deverá ser de no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o turno parcial 
e de 7 (sete) horas para a jornada integral. 
III - o controle de frequência deverá ser feito pela instituição de educação pré-escolar, exigida a 
frequência mínima de 60% (sessenta por cento) do total de horas. 
IV - o estabelecimento de ensino deverá expedir documentos que permitam atestar os processos 
de desenvolvimento e aprendizagem da criança. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Apenas as afirmativas I e II.   c) Apenas a afirmativa IV. 
b) Apenas as afirmativas III e IV.  d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
20 - As crianças que frequentam a educação infantil devem passar por um processo avaliativo 
como forma de acompanhar o desenvolvimento das crianças desde o seu ingresso na instituição 
de ensino. Como deverá ser feita a avaliação das crianças da Educação infantil? 
a) avaliação deverá ser realizada com provas semanalmente em que o docente aplica a cada criança uma 
atividade que definirá seu grau de conhecimento possibilitando o avanço do aluno a etapas seguintes. 
b) avaliação deverá ser realizada mediante acompanhamento diário do docente que fará registro do 
desenvolvimento das crianças. A avaliação na educação infantil não terá como objetivo a promoção do aluno 
para etapas seguintes e nem mesmo para o acesso ao ensino fundamental. 
c) na educação infantil não deverá ter nenhum registro que comprove o desenvolvimento da criança. 
d) a avaliação com objetivo classificatório deverá ser realizada individualmente pela pedagoga da instituição de 
ensino a cada semestre na qual anotará os avanços e eventuais problemas que a criança possa apresentar. 
 
21 - O ensino fundamental segunda etapa da educação básica é obrigatório a todas as crianças e é 
ofertado gratuitamente na rede pública de ensino tendo por objetivo a formação básica do 
cidadão. Espera-se que ao termino dessa etapa o aluno saia da escola com domínio dos requisitos 
básicos. Que requisitos são esses? 
a) o domínio da cultura local, oriental e ocidental. 
b) o domínio da leitura de várias línguas estrangeiras. 
c) o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. 
d) o pleno domínio da escrita e do cálculo industrial. 
 
22 - Sobre a Lei no 10.639, de 9 de janeiro de 2003 é correto afirmar: 
I - Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se 
obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. 
II - Fica facultativo as escolas particulares a aderirem a esta lei.  
III - Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de 
todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e Histórias 
Brasileiras. 
IV - O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como “Dia Nacional da Consciência Negra”. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Apenas as afirmativas I, III e IV. 
b) Apenas as afirmativas II e IV. 
c) Apenas a afirmativa II. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
23 - O estabelecimento de ensino é composto por um corpo docente na qual cada um exerce a 
função descrita para seu cargo no intuito da oferta de qualidade às crianças que frequentam o 
estabelecimento de ensino. São funções inerentes ao cargo de docente da educação infantil, 
EXCETO: 
a) Desenvolve todas as atividades de higiene e alimentação das crianças, na relação de educar/cuidar. 
b) Propor práticas de ensino que enriqueça a teoria pedagógica adequada as características das crianças da 
escola pública. 
c) Convoca e preside as reuniões do Conselho Escolar. 
d) Participa da elaboração do Projeto Pedagógico da instituição educacional. 
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24 - A educação ofertada na escola pretende formar cidadãos aptos a contribuir para a construção 
de uma sociedade mais solidária, em que se exerça a liberdade, a autonomia e a responsabilidade. 
Para tanto os conteúdos curriculares da Educação Básica observarão as seguintes diretrizes: 
I - a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de 
respeito ao bem comum e à ordem democrática. 
II - consideração das condições de escolaridade dos estudantes em cada estabelecimento. 
III - orientação para o trabalho. 
IV - promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não-formais. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Apenas as afirmativas I e II. 
b) Apenas as afirmativas II e IV. 
c) Apenas as afirmativas III e IV. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
25 - A Educação Especial também merece nossa atenção uma vez que a inserção de pessoas 
portadoras de necessidades especiais em escolas regulares está cada vez mais frequente.  Perante 
a LDB o que se entende por educação especial? 
a) Entende-se por educação especial, a modalidade de educação oferecida em APAES para alunos que 
apresentam somente problemas mentais. 
b) Entende-se por educação especial, para os efeitos da Lei, a modalidade de educação escolar oferecida 
preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.  
c) Entende-se por educação especial, para efeito da lei a modalidade de ensino destinada a alunos de baixos 
rendimentos escolares na qual precisam de auxilio contra turno por um determinado período. 
d) Entende-se por educação especial, para efeito da lei a modalidade de ensino que atende exclusivamente 
alunos cadeirantes. 
 
26 - Sobre a Educação especial NÃO é correto afirmar que: 
a) A educação especial visa o cuidar do aluno para que este não conviva em sociedade. O objetivo é tratar o 
indivíduo oferecendo diversas atividades somente para ocupar o tempo deste enquanto esta aos cuidados dos 
profissionais da educação, não permitindo que esses alunos sejam conhecidos e vistos pela comunidade em 
geral. 
b) O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função 
das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. 
c) Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às 
peculiaridades da clientela de educação especial. 
d) A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na faixa etária de zero a cinco 
anos, durante a educação infantil. 
 
27 - Para atuar com a educação básica a pessoa deve estar devidamente habilitada para assumir 
sua função como educadora em qualquer instituição de ensino. Quem são as profissionais que 
poderão atuar nas escolas de educação básica:  
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. 
IV - trabalhadores em construção civil, portadores de curso técnico na área de construção civil ou 
afim.  
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Apenas a afirmativa I. 
b) Apenas as afirmativas II e IV. 
c) Apenas as afirmativas I, II e III. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
28 - Crianças e adolescentes têm seus direitos garantidos e expressos no ECA e um desses direito 
é o da liberdade que aspectos compreendem esse direito? 
I - ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. 
II - brincar, praticar esportes e divertir-se. 
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III - participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação. 
IV- buscar refúgio, auxílio e orientação. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Apenas as afirmativas I e II. 
b) Apenas a afirmativa III. 
c) Apenas a afirmativa IV. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
29 - Algumas situações que acontecem dentro do Estabelecimento de Ensino devem ser 
comunicado ao Conselho Tutelar para que estes tomem as providencias cabível. Que situações são 
essas? 
I - maus-tratos envolvendo seus alunos. 
II - reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. 
III - quantidade de alunos que frequentam o contra turno. 
IV - elevados níveis de repetência. 
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. 
 
30 - Proprietários de estabelecimentos comerciais são obrigados a cumprir às leis vigentes na 
venda de alguns produtos para crianças e adolescentes. Quais são os produtos elencados abaixo 
que têm sua venda proibida à crianças e adolescentes, cabendo punição aos proprietários que 
forem flagrados vendendo esses produtos à crianças e adolescente? 
I - armas, munições e explosivos. 
II - bebidas alcoólicas. 
III - fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles que pelo seu reduzido potencial sejam 
incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida. 
IV - bilhetes lotéricos e equivalentes. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Apenas as afirmativas I e II. 
b) Apenas as afirmativas I e III. 
c) Apenas as afirmativas II e IV. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
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PREENCHA AQUI SUAS RESPOSTAS 
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