CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA
MUNICIPAL DE LUNARDELLI- PR
EDITAL Nº 001/2015 – ESTATUTÁRIO

EDUCADOR INFANTIL
NOME DO CANDIDATO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO
Você recebeu do fiscal este CADERNO DE QUESTÕES com as 30 (trinta) questões da prova objetiva numeradas sequencialmente e
distribuídas sem falhas ou repetições.
MATÉRIA
QUESTÕES
LÍNGUA PORTUGUESA

01 a 10

CONHECIMENTOS GERAIS/ ATUALIDADES

11 a 20

CINHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21 a 30

Sobre a carteira, está disponível a FOLHA DE RESPOSTA PERSONALIZADA para transcrever as respostas da prova objetiva. Na Folha de
Respostas, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do número de sua inscrição. As divergências
devem ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências.
1. Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do Fiscal.
2. Observe se o Cargo especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não
esteja correto, solicite a substituição para o Fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o Caderno de Questões correto.
3. Após ser autorizado pelo Fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão, e se a numeração das
questões está correta.
4. Utilize, obrigatoriamente, Caneta Esferográfica Transparente, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de Respostas.
5. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente.
Exemplo:
6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados.
7. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranquilidade, mas
controle seu tempo.
8. Iniciada a prova, somente será permitido deixar definitivamente a sala após 60 (sessenta) minutos.
9. Após o término da prova, entregue ao Fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente assinada.
10. Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÔES se o candidato permanecer na sala até os últimos 30 (trinta) minutos que
antecedem o encerramento da prova.
11. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que:
 Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização.
 Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes.
 Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva.
 Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por quaisquer meios e usar de meios ilícitos para
obter vantagens para si ou para outros.
 For surpreendido portando ou manuseando aparelho eletrônico nas demais dependências do estabelecimento durante a
realização da prova objetiva.
 For surpreendido portando qualquer equipamento que venha a emitir ruídos sonoros, mesmos que devidamente acondicionado
no envelope de guarda de pertences, durante a realização da prova.
12. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia a Policia Civil, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com
prisão em flagrante dos envolvidos.
13. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista de presença, a ata
e as Folhas de Respostas da sala. Esses candidatos deverão assinar o envelope de retorno de provas.
14. O candidato que terminar sua prova não poderá utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda estiverem realizando.
15. Está disponível na última folha do Caderno de Questões um gabarito para ser preenchido e destacado. Este pode ser levado
pelo candidato.

Questão

LÍNGUA PORTUGUESA

No texto “O tempo”, o autor Luís Fernando Veríssimo
elenca situações cotidianas que as pessoas julgam
importantes para a saúde e o bem-estar. Dentre elas,
podemos citar:

O TEMPO
Dizem que todos os dias você deve comer uma maçã
por causa do ferro.
E uma banana pelo potássio...
E também uma laranja pela vitamina C.
Uma xícara de chá verde sem açúcar para prevenir o
diabetes.
Todos os dias deve-se tomar ao menos dois litros de
água. E uriná-los, o que consome o dobro do tempo.
Todos os dias deve-se tomar um Yakult pelos
lactobacilos (que ninguém sabe bem o que é, mas que
aos bilhões, ajudam a digestão).
Cada dia uma Aspirina, previne infarto.
Uma taça de vinho tinto também.
Uma de vinho branco estabiliza o sistema nervoso.
Um copo de cerveja, para... não lembro bem para o
que, mas faz bem.
O benefício adicional é que, se você tomar tudo isso
ao mesmo tempo e tiver um derrame, nem vai
perceber.
Todos os dias deve-se comer fibra.
Muita, muitíssima fibra.
Fibra suficiente para fazer um pulôver.
Você deve fazer entre quatro e seis refeições leves
diariamente.
E nunca se esqueça de mastigar pelo menos cem
vezes cada garfada.
Só para comer, serão cerca de cinco horas do dia.
E não esqueça de escovar os dentes depois de comer.
Ou seja, você tem que escovar os dentes depois da
maçã, da banana, da laranja, das seis refeições e,
enquanto tiver dentes, passar fio dental, massagear a
gengiva, escovar a língua e bochechar com Plax.
Melhor, inclusive, ampliar o banheiro e aproveitar para
colocar um equipamento de som, porque entre a água,
a fibra e os dentes, você vai passar ali várias horas por
dia.
Há que se dormir oito horas por noite e trabalhar
outras oito por dia, mais as cinco comendo são vinte e
uma. Sobram três, desde que você não pegue trânsito.
As estatísticas comprovam que assistimos três horas
de TV por dia. Menos você, porque todos os dias você
vai caminhar ao menos meia hora (por experiência
própria, após quinze minutos dê meia volta e comece a
voltar, ou a meia hora vira uma).
E você deve cuidar das amizades, porque são como
uma planta: devem ser regadas diariamente, o que me
faz pensar em quem vai cuidar delas quando eu estiver
viajando.
Deve-se estar bem informado também, lendo dois ou
três jornais por dia para comparar as informações.
Ah! E o sexo.
Todos os dias, tomando o cuidado de não se cair na
rotina.
Também precisa sobrar tempo para varrer, passar,
lavar roupa, pratos e espero que você não tenha um
bichinho de estimação.
Na minha conta, são 29 horas por dia.
A única solução que me ocorre é fazer várias dessas
coisas ao mesmo tempo!!!
Tomar banho frio com a boca aberta, assim você toma
água e escova os dentes.
Ao meio do dia, e depois da cerveja, do vinho e da
maçã, tenho que ir ao banheiro. E já que vou, levo um
jornal.

(A)

Realizar três refeições leves todos os dias e
mastigar lentamente para boa digestão dos
alimentos.

(B)

Comer uma maçã, uma banana e uma laranja,
por dia, por conta do ferro, do potássio e da
vitamina C. Ingerir chá verde para prevenir o
diabetes e ao menos dois litros de água todos
os dias.

(C)

Tomar vinho tinto e vinho branco para prevenir
doenças autoimunes.

(D)

Comer
bastante
funcionamento do
nervoso.

Questão

fibra,
para
o
bom
intestino e do sistema

02

Podemos afirmar que o texto é irônico, pois a temática
é desenvolvida de modo a apontar, com criticidade e
humor, os pequenos desperdícios de tempo ao longo
do dia. Assinale a frase que comprova essa afirmação:
(A)

“Um copo de cerveja, para... não lembro bem
para o que, mas faz bem”.

(B)

“Todos os dias deve-se comer fibra”.

(C)

“As estatísticas comprovam que assistimos três
horas de TV por dia”.

(D)

“Você deve fazer entre quatro e seis refeições
leves diariamente”.

Questão

03

No trecho: “Também precisa sobrar tempo para varrer,
passar, lavar roupa, pratos e espero que você não
tenha um bichinho de estimação”, por que o autor
acredita ser melhor não ter “bichinho de estimação”?
(A)

Porque
ele
não
gosta
principalmente cães e gatos.

(B)

Porque o lazer é menos importante que o
trabalho.

(C)

Porque o cuidado com bichinhos de estimação
demanda tempo.

(D)

Porque os serviços domésticos são cansativos e
repetitivos.

Questão

de

animais,

04

Em “Todos os dias deve-se comer fibra. Muita,
muitíssima fibra. Fibra suficiente para fazer um
pulôver”, novamente o autor está sendo irônico. Diante
do contexto, o que é um pulôver?
(A)
(B)

Texto de Luís Fernando Veríssimo (adaptado).

Cargo: EDUCADOR INFANTIL

01
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Vestimenta.
Acessório para cabelo.

(C)
(D)
Questão

Tipo de calçado.
Tipo de alimento.

Questão

A respeito da palavra “trânsito”, é CORRETO afirmar
que:

05

Na oração: “As estatísticas comprovam que
assistimos três horas de TV por dia”, o sujeito em
destaque classifica-se como:
(A)
(B)
(C)
(D)
Questão

(A)
(B)
(C)
(D)

Composto.
Simples.
Plural.
Indeterminado.

Questão

Questão

06

Questão

(A)
(B)
(C)
(D)

Adjetivo – Substantivo – Verbo.
Substantivo – Substantivo – Verbo.
Substantivo – Verbo – Advérbio.
Adjetivo – Verbo – Advérbio.

Questão

(B)
(C)
(D)
Questão

07

12

Coloque meio limão no suco, por favor.
Estou meio cansada dessa situação.
O meio do salão está cheio de casais dançando.
Será preciso encontrar um meio de sair desta
crise econômica.

08

(A)
(B)
(C)
(D)
Questão

Branco, Nulo e Finaliza.
Branco, Corrige e Confirma.
Cancela, Anula e Confirma.
Voltar, Avançar e Finalizar.

13

O papel que representa o dinheiro de curso legal,
também conhecido como nota ou dinheiro, pode ser
representado pela nomenclatura:

Todos estão conjugados no presente do
indicativo, segunda pessoa do singular “tu”, que
equivale a “você”.
São verbos intransitivos.
As alternativas (A) e (B) estão corretas.
Estão na forma nominal “infinitivo”.

(A)
(B)
(C)
(D)

Molécula.
Cúpula.
Cédula.
Fécula.

09
Questão

Quanto à ortografia das palavras da língua portuguesa,
a letra “x” pode representar vários sons (fonemas). Por
exemplo, na palavra “experiência”, “x” tem som de /s/,
já na palavra “xícara”, “x” tem som de /ch/. Sendo
assim, assinale a alternativa em que a letra “x” está
representada pelo mesmo fonema:
(A)
(B)
(C)
(D)

Palácio do Iguaçu.
Casa Branca.
Palácio do Planalto.
Palácio do Ibirapuera.

No ano 2000, no Brasil, foi realizada a primeira eleição
totalmente informatizada do mundo. Atualmente, a
urna eletrônica é constituída por um teclado numérico
e mais três botões localizados na parte inferior, que
são representados pelas cores: branco, laranja e
verde.
Esses
botões
têm
as
respectivas
funcionalidades:

Releia estas instruções: “Ou seja, você tem que
escovar os dentes depois da maçã, da banana, da
laranja, das seis refeições e, enquanto tiver dentes,
passar fio dental, massagear a gengiva, escovar a
língua e bochechar com Plax”. Em relação aos verbos
em destaque, é CORRETO afirmar:
(A)

11

A sede do governo do estado do Paraná que fica
localizada no bairro Centro Cívico em Curitiba recebe o
nome de:

Na frase: “Menos você, porque todos os dias você vai
caminhar ao menos meia hora”. A palavra “meia”
funciona como ADJETIVO, pois caracteriza um
substantivo, neste caso, “hora”. O mesmo ocorre em:
(A)
(B)
(C)
(D)

Não ocorre encontro consonantal.
Não ocorre dígrafo vocálico.
Trata-se de uma polissílaba proparoxítona.
Há fonemas /ã/ e /z/.

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES

Observe as palavras retiradas do texto e identifique a
que
classe
gramatical
cada
uma
pertence,
respectivamente: “E você deve cuidar das amizades,
porque são como uma planta: devem ser regadas
diariamente, o que me faz pensar em quem vai cuidar
delas quando eu estiver viajando”.
(A)
(B)
(C)
(D)

10

14

O VATAPÁ e o ACARAJÉ são pratos típicos da
culinária do Brasil, sendo originários:
(A)
(B)
(C)
(D)

EXEMPLO – EXAME – ENXAME.
EXTERIOR – TEXTO – MEXER.
TÁXI – MÁXIMO – VEXAME.
CAIXA – DEIXAR – ALMOXARIFADO.

Questão

De Santa Catarina.
Da Bahia.
Do Rio Grande do Norte.
Do Acre.

15

O termo light é utilizado para indicar um alimento que:
Cargo: EDUCADOR INFANTIL
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(A)
(B)
(C)
(D)

(A)

A educação é dever somente da família,
inspirada em princípios de liberdade.

em

(B)

Acerca das noções gerais sobre a vida tecnológica,
para que um MOUSE SEM FIO possa se comunicar
com o computador, entre as tecnologias existentes,
pode ser utilizado:

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.

(C)

A educação é dever somente do Estado, tendo
obrigação de fornecer tudo o que é de direito.

(D)

Todas as alternativas estão corretas.

Questão

(A)
(B)
(C)
(D)
Questão

Não contém glúten.
Não contém açúcar.
Não contém sódio.
Tem algum nutriente seu reduzido,
comparação com o alimento convencional.

16

PS/2.
LPT1.
LCD.
Bluetooth.

Questão

O artigo terceiro (3°) da LDB (Lei de Diretrizes e Bases
da Educação – Lei n.º 9394/96) é composto de onze
(11) incisos (itens) e nesses incisos (itens) estão
relacionados aos princípios que devem:

17

Acerca das noções gerais sobre a vida tecnológica, os
modelos de televisão que se conectam à Internet e
permitem a utilização dos mais diversos tipos de
aplicativos (Netflix, Itunes, Browser, Youtube etc.) são
popularmente conhecidos como:
(A)
(B)
(C)
(D)
Questão

(A)
(B)
(C)
(D)

Django TV.
Cast TV.
Smart TV.
Certsign TV.

Questão

Questão

Norte do Vale do Ivaí.
Sul do Vale do Ivaí.
Central do Vale do Ivaí.
Oeste do Vale do Ivaí.

Questão

Italiana.
Espanhola.
Francesa.
Mexicana.

Somente a educação infantil em creches e préescolas.

(B)

Ensino infantil e fundamental particular.

(C)

A educação infantil em creches e pré-escolas e,
com prioridade, o ensino fundamental, permitida
a atuação em outros níveis de ensino somente
quando estiverem atendidas plenamente as
necessidades de sua área de competência e
com recursos acima dos percentuais mínimos
vinculados pela Constituição Federal à
manutenção e desenvolvimento de ensino.

(D)

Nenhuma pré-escola ou creches (CMEIS).

Questão

20

Aliteração.
Inflação.
Commodities.
Deflação.

(A)

Somente as instituições particulares e outras.

(B)

Escolas filantrópicas e Estaduais.

(C)

Sistema Municipal de Educação dos municípios.

(D)

As instituições de ensino mantidas pela União,
as instituições de educação Superior criadas e
mantidas pelas iniciativa privada e órgão
Federais de Educação.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão

21

Questão

Segundo a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação
– Lei n.º 9394/96), em seu artigo segundo (2°), é
CORRETO afirmar que:
Cargo: EDUCADOR INFANTIL

24

De acordo com a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da
Educação – Lei 9394/96) em seu artigo 16 (dezesseis),
o Sistema Federal de Ensino deve compreender:

O aumento persistente e generalizado no valor dos
preços constitui a:
(A)
(B)
(C)
(D)

23

(A)

19

As terras do futuro município de Lunardelli estavam
divididas em três glebas: Lunardelli, Suíça e Ubá,
pertencentes ao colonizador paranaense Geremia
Lunardelli, de origem:
(A)
(B)
(C)
(D)

Nortear o ensino a ser ministrado no Brasil.
Ensinar como funciona o sistema educacional
no Brasil.
Obrigar à análise educacional.
Defender a legislação vigente da educação.

No artigo onze (11) da LDB (Lei n.º 9394/96), inciso V, é
papel do município oferecer:

18

A região na qual hoje está situado o município de
Lunardelli:
(A)
(B)
(C)
(D)

22

25

Os sistemas municipais de ensino de acordo com a
LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei
9394/96) deverá compreender:
Página
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(A)

As secretarias de Educação e outros.

(B)

Os núcleos Municipais de Educação Infantil.

(C)

As instituições do ensino fundamental, médio e
de educação infantil criadas e mantidas pela
iniciativa privada e os órgãos municipais de
Educação.

(D)

Questão

As escolas intermunicipais
existentes nos municípios.

e

estaduais

26

O ensino fundamental não é obrigatório a
duração de 9 (nove) anos.

(C)

O ensino fundamental não possui gratuidade
para as crianças em idade escolar.

(D)

O ensino fundamental deverá ser integrado logo
que inicia a idade escolar.

Questão

27

Os professores Saviani (1997) e Libâneo (1990)
propõem
reflexões
acerca
das
tendências
pedagógicas, mostrando que as principais tendências
pedagógicas usadas na Educação Brasileira se
dividem em 02 (duas) grandes linhas de pensamento
pedagógico, que são elas:
(A)
(B)
(C)
(D)
Questão

Tendências não liberais e apócrifas.
Tendências liberais e tendências Progressistas.
Tendências excludentes e marginalistas.
Tendências progressistas e socialistas.

28

Com relação às Tendências educacionais, na
tendência progressista “crítico social dos conteúdos”,
existem vários defensores como Makarenko, B.
Charlot, Suchodolski, Manacorda e G. Snyders e além
desses podemos destacar autores brasileiros que vem
desenvolvendo investigações muito relevantes, dentre
eles, podemos destacar:
(A)
(B)
(C)
(D)
Questão

José Roberto e Silva.
Ferrier Y Guardia.
Maurício Tragtenberg.
Demerval Saviani.

29

Seguindo as Diretrizes curriculares para a Educação
Infantil e para o ensino fundamental, as creches e as
pré-escolas
constituem,
portanto,
em
estabelecimentos educacionais públicos ou privados
que educam e cuidam de crianças de zero a cinco anos
de idade por meio de profissionais com:
Cargo: EDUCADOR INFANTIL

(B)

Formação específica legalmente determinada,
habilitação para o magistério superior ou médio.

(C)

Formação
superior,
instituições públicas.

(D)

Formação continuada, sem compromisso legal
para a conclusão.

feita

que

somente

tenha

em

30

Ao analisarmos o currículo da Educação Infantil, é
válido dizer que este foi concebido como:

O ensino fundamental obrigatório possui
duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola
pública, iniciando aos 6 (seis) anos de idade,
tendo por objetivo a formação básica do cidadão
mediante (redação dada pela Lei n°. 11.274, de
2006).

(B)

Qualquer
formação,
desde
experiência para o cargo.

Questão

Ao seguir a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da
Educação – Lei 9394/96), vigente na seção III, artigo 32
(trinta e dois), é CORRETO afirmar que:
(A)

(A)
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(A)

Conjunto de várias atividades extracurriculares.

(B)

Práticas sociais e filantropia.

(C)

Um conjunto de práticas que buscam articular
as experiências e os saberes das crianças com
os conhecimentos que fazem parte do
patrimônio cultural, artístico, científico e
tecnológico, em que tais práticas são efetivadas
por meio de relações sociais que as crianças
desde pequenas estabelecem com os
professores e as outras crianças.

(D)

Práticas socioeducativas, em que não possuem
valores nenhum para a construção de
identidade de uma criança.

RASCUNHO

DESTAQUE AQUI

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

GABARITO
Concurso Público Prefeitura Municipal de Lunardelli - PR
http://www.fundacaofafipa.org.br/concurso
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