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CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 047/2015  
MUNICÍPIO DE MARMELEIRO - ESTADO DO PARANÁ 

 
CARGO: PROFESSOR  
DATA: 27/09/2015  

 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 

 Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 40 
(Quarenta) 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 3 (três) 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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1)  Das alternativas abaixo indique a alternativa que apresenta a forma correta quanto ao 
uso da norma culta da Língua Portuguesa: 

a) A cidade por que passamos foi construída pelos imigrantes italianos há cerca de quinhentos anos. 
b) A cidade porque passamos foi construída pelos imigrantes italianos a cerca de quinhentos anos. 
c) A cidade porquê passamos foi construída pelos imigrantes italianos a cerca de quinhentos anos. 
d) A cidade por quê passamos foi construída pelos imigrantes italianos acerca de quinhentos anos. 

 
2) Assinale a alternativa que completa respectivamente de forma correta as sentenças 

abaixo: 
A _____________ de artigos femininos daquela loja estava com descontos de 50%. 
A______________de ontem na Assembleia iniciou com atraso de quarenta minutos. 
 

a) Cessão – sessão. 
b) Seção – seção. 
c) Seção – sessão. 
d) Sessão – seção. 

 
3)  No verso da música:  

 
“Quero um lago limpo de água potável”. (Elis Regina) 
Assinale a alternativa correta correspondente a construção sintática adotada no verso. 
 

a) Apresenta como complemento verbal um objeto indireto, 
b) Apresenta um período composto. 
c) Tem como núcleo do complemento verbal um adjetivo. 
d) Apresenta como complemento verbal um objeto direto. 

 
4)  Na oração abaixo os termos sublinhados são classificados gramaticalmente como: 

 
 O diretor da escola vai conversar com os pais sobre o comportamento inadequado dos alunos. 
 

a) Complemento verbal. 
b) Locução verbal. 
c) Adjunto adverbial. 
d) Complemento nominal. 

 
5) Assinale a alternativa incorreta quanto a regência verbal: 
a) Devemos obedecer os nossos princípios e ideais. 
b) Maria desobedeceu às leis de trânsito. 
c) José atendeu os meus pedidos. 
d) José atendeu aos meus pedidos. 

 
6) Marque a alternativa que apresenta todas as palavras grafadas e acentuadas segundo a 

mesma régua de acentuação: 
a) Férias, tênue, cárie, início. 
b) Trágico, patético, árvore, férias. 
c) Ingênuo, férias, tênue, trágico. 
d) Trágico, patético, árvore, tônico. 
 

7) Nas frases abaixo indique a alternativa correta quanto ao significado das palavras 
grifadas: 

a) O encarregado das compras fez a discrição das mercadorias do almoxarifado. 
b) As garotas receberam os rapazes com comprimentos alegres. 
c) O hábil cavalheiro cavalgou com destreza o seu cavalo durante a competição 
d) Meu coração acelerou diante do perigo iminente. 
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8) Assinale a alternativa  em que o significado não corresponde à palavra dada; 
a) Diferir (distinguir-se, divergir). 
b) Absolver (aspirar, sorver). 
c) Imigrar (entrar num país). 
d) Espavorido (apavorado). 

 

9)  Assinale a alternativa que completa corretamente a frase abaixo: 
 
O ________________do Senador foi ___________________ após comprovação de corrupção. 
 
a)  mandado, caçado 
b)  mandado, cassado 
c)  mandato, cassado 
d)  mandato, caçado 

10) Indique a alternativa correta: 
a) O suspeito foi liberado por não ter sido pego em flagrante. 
b) Ponto é a intercessão de duas linhas. 
c) As despesas com a reforma do escritório foram vultuosas. 
d) Assistimos a uma violenta coalizão de trens próximo à estação principal. 
e) O artigo incerto na Revista de Medicina foi lido pelos estudantes durante a aula. 
 
11) Um comerciante elevou o preço de suas mercadorias em 50% e divulgou, no dia 
seguinte, uma remarcação com desconto de 50% em todos os preços. O desconto realmente 
concedido em relação aos preços originais foi de: 
a) 50%.  
b) 36%.  
c) 32%  
d) 25%  
 
 
 
 
12) Uma certa liga metálica é obtida fundindo-se 30 partes de cobre com 12 partes de zinco. 
Para obter-se 273 kg dessa liga, são necessários: 
a) 195 kg de cobre.      
b) 90 kg de zinco. 
c) 184 kg de cobre. 
d) 83 kg de zinco. 
 
 
 
 
13) Uma comissão de três pessoas será escolhida entre cinco pessoas, sendo apenas uma de 
nome Jair. A probabilidade de Jair participar desta comissão é de: 
a) 1/4. 
b) 3/8. 
c) 1/2. 
d) 3/5.        
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14) Um litro de etanol custa R$ 1,80 e um litro de gasolina custa R$ 2,40. Se um litro de uma 
mistura de etanol e gasolina custa R$ 2,25. Pode-se afirmar que a quantidade de etanol 
contida em um litro dessa mistura é: 
a) 0,20 l 
b) 0,25 l  
c) 0,30 l 
d) 0,35 l 
 
 
 
 
15)  Num paralelepípedo reto-retângulo as medidas a, b e c das arestas são proporcionais aos 
números 4, 3 e 2. A área lateral desse prisma vale 252 cm2. Assim, pode-se afirmar que o 
volume desse sólido é, em cm3, igual a: 
a) 588. 
b) 628. 
c) 648.                  
d) 668. 
 
 
 
 
16) Numa empresa, com 150 funcionários, 30 são técnicos especializados. Pode-se afirmar 
que a porcentagem de técnicos especializados nesta empresa é: 
a) 20 %.   
b) 25 %. 
c) 30 %. 
d) 35 %. 
 
 
 
 
17)  Uma tábua de 2m de comprimento, quando colocada verticalmente, produz uma sombra 
de 80 cm. Desse modo, a altura de um edifício que, no mesmo instante, projeta uma sombra 
de 12m é de: 
a) 24m 
b) 26m 
c) 28m 
d) 30m  
 
 
 
 
18)  Em certa promoção a lanchonete “Hora do Lanche” arrecadou 600 reais. Sabendo que o 
lucro corresponde a 30% desse valor, pode-se afirmar que o lucro, foi de: 
a) 150 reais. 
b) 180 reais.    
c) 210 reais. 
d) 300 reais. 
 
 
 
 
 
 



5 

 

19) Se você percorrer 7,5km mais 800m, terá percorrido em metros, um total de: 
a) 7.600m. 
b) 7.800m. 
c) 8.300m.   
d) 15.500m. 
 
 
 
 
20) Um capital de R$ 8.000,00 é aplicado a juros simples, à taxa de 2% ao mês, durante 4 
meses. Dessa forma o montante acumulado, ao final deste período, em reais, é de: 
a) 8.800. 
b) 8.600. 
c) 8.080. 
d) 8.640.   
 
 
 
 
 
21) A vacância de função de confiança NÃO decorrerá por: 

a) Aposentadoria. 

b) Destituição. 

c) Dispensa, a critério da autoridade. 

d) Dispensa, a pedido do servidor. 
 
22) Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE o trecho da Lei 2.095/2.013. 
 

__________ é a investidura do servidor efetivo em atribuições e responsabilidades compatíveis 
com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica 
oficial pericial. 

 
a) Readaptação. 
b) Recondução. 
c) Reintegração. 
d) Reversão. 

 
23) Além do vencimento do cargo, os profissionais do magistério poderão receber as 
seguintes vantagens, EXCETO: 
a) Adicional de incentivo funcional. 
b) Adicional por tempo de serviço. 
c) Gratificações. 
d) Horas-Extras. 
 
24) Assinale a definição abaixo que está INCORRETA de acordo com a Lei 1.923/2.012? 
a) Cargo – o lugar na organização do serviço público correspondente a um conjunto de atribuições com 

estipêndio específico, denominação própria e remuneração pelo Poder Público, nos termos da lei. 
b) Carreira – o conjunto de Níveis e Classes que definem a evolução funcional e remuneratória do 

profissional do magistério, de acordo com a complexidade de atribuições e grau de responsabilidade. 
c) Classe – a divisão da Carreira segundo a habilitação ou titulação. 
d) Interstício – o lapso de tempo estabelecido como mínimo necessário para que o profissional do 

magistério se habilite à progressão funcional dentro da Carreira. 
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25) A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEM em seu art.32 diz: 

 
I. 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 
a redação dada pela lei n 11.11274, de 2006. 

II. § 2º Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no ensino 
fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de 
ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. 

III. § 4º O ensino fundamental será presencial, sendo que o ensino a distância não poderá ser 
utilizado como complementação da aprendizagem nem em situações emergenciais.  
 

a) Nenhuma alternativa consta do art. 32 da Lei de Diretrizes e Bases. 
b) As alternativas I e II estão corretas. 
c) Apenas a alternativa I está correta. 
d) Todas alternativas estão corretas. 

 

26) Segundo Luckesi (1994),a pedagogia não pode ser entendida e praticada na escola sem 
que se tenha clareza do seu significado. Isso nada mais é que buscar o sentido da prática 
docente. Desta forma, as tendências Pedagógicas foram explicitadas por diversos pensadores 
contemporâneos como possibilidade de nortear as práticas escolares. Com esse postulado 
como verdade, perguntamos: Quais os conceitos veiculados e  qual tendência é verdadeira? 

I. De 1930 a 1945 temos um equilíbrio entre escola tradicional e nova, a partir de 1945 até 1960 

vigoram as teorias escolanovistas que se baseiam no ensino que respeita as diferenças 

individuais cujos indivíduos diferentes aprendem em tempos diferentes e de formas diferentes 

sendo de fundamental importância o tempo de amadurecimento do sujeito e não os conteúdos 

ensinados. 

II. De 1960 a meados de 1968 temos a tendência humanista moderna aliada à tendência tecnicista 

tendo como marco educacional, a busca por um processo  operacional, mais objetivo e técnico 

com a racionalização dos meios que eram mais importantes que a relação professor aluno. As 

práticas com base nessa tendência levaram a um esvaziamento do conteúdo em detrimento da 

técnica. 

III. A partir de 1968 até meados de 1979 perdurou a vertente tecnicista que sofrem severas críticas e 

a nova tendência, segundo Demerval Saviani, é a Histórica Crítica, que deixa claro a necessidade 

da compreensão dos determinantes sociais da educação e como esses marcam a educação. 

 

 a) Todas as afirmativas estão incorretas. 
 b)Todas as alternativas estão corretas. 
 c) As alternativas  I e III estão corretas. 
 d) As alternativas  I e II estão corretas. 

27)  Segundo Jean Piaget (1896-1980) os fatores que influenciam a educação são: 

a) Hereditariedade, maturação neurofisiológica, crescimento orgânico, meio. 
b) Hereditariedade, maturação neurofisiológica, história e aspecto instrumental. 
c) Aspecto instrumental, aspecto histórico, maturação neurofisiológica, aspecto cultural. 
d) Períodos do desenvolvimento, aspecto intelectual, aspecto histórico, aspecto afetivo emocional. 
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28) Assinale a alternativa correta. 

a) Para a Pedagogia Histórica Cultural a existência humana e pré-determinada resultante de processos 

de transformações naturais. 

b) A existência humana é naturalmente construída nas relações sociais. 

c) A existência humana é pré determinada pelas contradições sociais. 

d) A existência humana está em permanente processo de construção, somos seres culturais. 

 

29) O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), lei nº 8.069, em vigor desde 1990  é 
considerado um marco na proteção da infância e tem como base a doutrina de proteção 
integral, reforçando a ideia de "prioridade absoluta" da Constituição. Em seu cap. 4, reza 
sobre a escolha dos conselheiros: 
a) A escolha dos membros do Conselho tutelar, será estabelecida em Lei Estadual e realizada sob a 

responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e da fiscalização do 
ministério público 

b) A escolha dos membros do Conselho tutelar, será estabelecida em Lei Municipal e realizada sob a 
responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e a fiscalização do 
ministério público. 

c) A escolha dos membros do Conselho tutelar, será estabelecida em Lei Municipal e realizada sob a 
responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e a fiscalização da 
prefeitura de cada município. 

d) Nenhuma alternativa está correta. 
 

30) A lei 10.639 - 2003 que reza sobre a história e cultura afro-brasileira e africana em seu 

parágrafo 2º diz: 

a) Os conteúdos referentes á cultura afro brasileira serão ministradas no âmbito do currículo escolar, em 

especial nas áreas de Educação Artística, de Literatura e História Brasileira. 

b) Os conteúdos referentes á cultura afro brasileira serão ministradas no âmbito do currículo escolar, em 

todas as disciplinas possíveis. 

c) Os conteúdos referentes á cultura afro brasileira serão ministradas no âmbito do currículo escolar, 

como tema transversal. 

d) Nenhuma alternativa está correta. 

 

31) A ampliação do ensino fundamental esta alicerçada em três importantes quesitos: 

 

a) Questão de direito visando à equidade social, o acesso, a permanência e continuidade de estudos. 

b) Questão social permitindo que o aluno permaneça mais tempo na escola sem ingresso prematuro no 

mundo do trabalho. 

c) Questão política, visa o desenvolvimento social e econômico dos pais, considerando a integração 

regional e a creditação internacional, traduzida no reconhecimento mútuo de estudos dos países 

membros e associados do MERCOSUL. 

d) Questão pedagógica que permite mais tempo para educar, cuidar oportunidade para novo projeto 

pedagógico das mantenedoras, com revisão da organização escolar, curricular e infra estruturas e 

avaliação da aprendizagem. 

 

a) Todas as alternativas estão corretas. 

b) As alternativas I e IV estão corretas. 

c) As alternativas II e IV estão corretas. 

d) As alternativas I,III e IV estão corretas. 
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32)  Analise com atenção os conceitos de Vygotsky  (1989) expressos abaixo: 

I. No desenvolvimento cultural da criança cada função aparece duas vezes, primeiro entre 
pessoas como uma categoria interpsicológica, depois no interior da criança como uma 
categoria intrapsicológica. 

II. A aprendizagem se dá pelo processo em que está presente a maturação do organismo, o contato 
com a cultura produzida pela humanidade e as relações sociais que permitem a aprendizagem. 

III. O desenvolvimento ocorre ao longo da vida e as funções psicológicas superiores são construídas 
ao longo dela. 

IV. O processo de aprendizagem quanto mais desenvolvimento mais aprendizagem 
 

 a) As alternativas I e III estão corretas. 

 b) Todas alternativas estão corretas. 

 c) As alternativas III e IV estão corretas. 

 d) As alternativas I, II e III estão corretas.  

 

33) Segundo as teorias sobre a linguagem escrita explícitas nos documentos orientadores 

da  SEED PR: 

I. Na escrita o fundamental é o sentido, que está na palavra, no texto, pois é ele que determina o 

significado da mesma. 

II. Na escrita o fundamental é o sentido, que não está na palavra, nem no texto, pois é o movimento 

da história que confere sentido. 

III. A convencionalidade da escrita deverá ser observada no processo de apropriação do texto escrito. 

IV. Na escrita a convencionalidade da escrita não necessita ser observada somente o sentido. 

 

a) As alternativas II e III estão corretas. 

b) As alternativas III e IV estão corretas. 

c) As  alternativas I e III estão  corretas. 

d) As  alternativas II e IV estão  corretas. 

 

34) Segundo a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – LDB. Quais são os órgãos 
responsáveis pela educação no BRASIL? 
a)  CNE E MEC. 

b)  CEE e MEC. 

c)  SEED E CEE. 

d)  SEED e MEC. 

 

35) Segundo Líbano (1994), o planejamento e a metodologia empregada, são muito 

importantes, porque vão determinar os rumos das atividades por que: 

I. O desenvolvimento metodológico será desdobrado nos seguintes ítens, para cada assunto novo: 

preparação e introdução do assunto; desenvolvimento e estudo ativo do assunto; sistematização 

e aplicação; tarefas de casa. 

II. Os momentos didáticos do desenvolvimento metodológico devem ser rígidos. Cada momento terá 

duração de tempo de acordo com o conteúdo previsto para aquela aula. 

III. O professor consciencioso deverá fazer uma avaliação da própria aula. Sabemos que o êxito dos 

alunos depende unicamente do professor e do seu método de trabalho e material disponível. 
 

 a) Todas as alternativas estão corretas.   c) Somente a alternativa I está correta. 

 b) As alternativa I e II estão corretas.   d) As alternativas I e III estão corretas. 
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36) Segundo os manuais de Psicologia, podemos dizer que Psicologia do Desenvolvimento é 
o estudo científico das mudanças de comportamento relacionadas à idade, durante a vida 
das pessoas, e Ribeiro (2005) aponta algumas perspectivas vistas à luz de vários teóricos. 
 

I. Para os teóricos Ambientalistas, entre eles Skinner e Watson (do movimento behaviorista), ás 

crianças nascem como tábulas rasas, que vão aprendendo tudo do ambiente por processos de 

imitação ou reforço. 

II. Na abordagem, Sócio Cultural de Vygotsky, o desenvolvimento humano se dá em relação às 

trocas entre parceiros sociais, através de processos de interação e mediação. 

III. Para os teóricos Construcionistas, tendo como ícone Piaget, o desenvolvimento é construído a 

partir de uma interação entre o desenvolvimento biológico e as aquisições da criança com o 

meio. 
 

 a) Nenhuma alternativa está correta. 

 b) Todas alternativas estão corretas. 

 c) As alternativas I e II estão corretas. 

 d) A alternativa III e IV estão corretas. 

 

37) Piaget  (1896-1980) considera que cada fase do desenvolvimento prepara a fase 
seguinte de tal forma que as aquisições ocorridas em uma fase ou período, constituem pré-
condição para a seguinte. Quais dessas fases descritas abaixo estão conceitualmente 
corretas? 

I. O primeiro período é designado de pré- operatório e vai desde o nascimento até aos dois anos. A 
partir da transformação dos reflexos inatos a criança começa a desenvolver a sua inteligência, 
prática e manipulativa que consiste fundamentalmente numa diferenciação entre ela e o mundo. 

II. Operatório concreto (dos 2 aos 6/7 anos) – É a fase em que as crianças reproduzem imagens 
mentais. Elas usam um pensamento intuitivo que se expressa numa linguagem comunicativa – 
mas egocêntrica -, porque o pensamento está centrado nelas mesmas. 
 

III. Estágio das operações formais  (dos 6/7 aos 11/12 anos) – Nessa fase as crianças são capazes de 
aceitar o ponto de vista do outro, levando em conta mais de uma perspectiva. Podem representar 
transformações, assim como situações estáticas. Têm capacidade de classificação, agrupamento, 
reversibilidade e conseguem realizar atividades concretas, que não exigem abstração. 
 

 a) Nenhuma alternativa está correta. 
 b) As alternativas I e II estão corretas. 
 c) As alternativas I e III estão corretas. 
 d) Todas alternativas estão corretas. 
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38) A brincadeira tem sido pesquisada na Psicologia pela sua influência no desenvolvimento 

infantil.  

I. Para Vygotsky, no brinquedo, a criança sempre se comporta além do comportamento habitual de 

sua idade, além de seu comportamento diário, no brinquedo é como se ela fosse maior do que na 

realidade. Como no foco de uma lente de aumento, o brinquedo contém todas as tendências do 

desenvolvimento sob forma condensada, sendo ele mesmo, uma grande fonte de 

desenvolvimento.  

II. Na perspectiva de Piaget, o jogo pode ser estruturado de três formas: de exercício, simbólico, 

construção e regra e assim as brincadeiras evoluem conforme a faixa etária. 

III. Piaget diz que o brinquedo ajudará a desenvolver uma diferenciação entre a ação e o significado. 

A criança, com o seu evoluir, passa a estabelecer relação entre o seu brincar e a ideia que se tem 

dele, deixando de ser dependente dos estímulos físicos, ou seja, do ambiente concreto que a 

rodeia.  

 

a) As alternativas  II e III estão corretas. 
b) As alternativas I e III estão corretas. 
c) Todas alternativas estão corretas. 
d) Nenhuma alternativa está correta. 

39) Der Veer & Valsiner (1996, p.291), “[...]concluiu que o conceito em si e para os outros 
existe antes de existir para a própria criança, ou seja, a criança pode aplicar palavras 
corretamente antes de tomar consciência do conceito real". O conceito acima é atribuído a: 
  a) Wallon. 
  b) Piaget. 
  c) Vygotsky.  
  d) Nenhum dos anteriores. 

 40) Nas palavras de Vygostky  em sua obra ‘A formação social da mente’, “[...] aquilo que 
nesse momento uma criança só consegue fazer com a ajuda de alguém, um pouco mais 
adiante ela certamente conseguirá fazer sozinha. Ele denominou: 
a)  Zona de Desenvolvimento Cultural. 

b)  Zona de desenvolvimento social. 

c) Zona de desenvolvimento proximal.  

d)  Zona de desenvolvimento proximal e cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 
DESTAQUE AQUI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PREENCHA AQUI SUAS RESPOSTAS 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

                    

 




