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

 
CARGO: PROFESSOR – EDUCAÇÃO INFANTIL 

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. 
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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) Como se avalia na Educação Infantil? 
a) Da mesma forma que o Ensino Fundamental, com avaliações bimestrais. 
b) Não se faz nenhuma avaliação. 
c) A avaliação é feita mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança, sem o            
objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao Ensino Fundamental. 
d) Nenhuma alternativa está correta. 
 
26) Vygotsky ao discutir a relação entre desenvolvimento e aprendizagem afirma que: 
 
I. Os processos de desenvolvimento da criança independem do aprendizado; 

II. A aprendizagem não é vista como um impulso capaz e interferir no desenvolvimento infantil; 
III. O desenvolvimento se baseia em dois processos inerentes diferentes, embora relacionados em que 

cada um influencia o outro – de um lado a maturação, que depende diretamente do desenvolvimento 
do sistema nervoso; de outro, o aprendizado que é, em si mesmo, também um processo de 
desenvolvimento. 

 
a) A alternativa I e II estão corretas. 
b) b Todas estão corretas.  
c) A alternativa III está correta. 
d) Nenhuma alternativa está correta. 
 
27) A relação da criança com o adulto na escola é uma relação específica, porque o professor 
não é simplesmente mais um adulto com quem a criança interage – ele é um adulto com uma 
tarefa específica. Neste sentido: 
  
I. Deve ser feita pela reprodução do cotidiano que o educando vive fora da instituição; 

II. O professor deverá ter uma atitude de quem detém o conhecimento e o transmite ao educando para 
que ele domine os instrumentos específicos que lhe possibilite a aprendizagem; 

III. Quando o professor ensina algo ele não está ensinando somente um conteúdo, mas ensina também a 
forma pela qual a criança entra em relação com este conteúdo pela própria maneira. Como ensinar, 
como avaliar e o que entende sobre aprendizagem. 

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

 
28) Para Vygotsky o processo de internalização consiste numa série de transformações: 
 
I. O uso de signos externos é também reconstruído radicalmente;  

II. A criança ainda não utiliza símbolos; 
III. É um processo interpessoal que se transforma num processo intrapessoal; 
IV. Todas as funções superiores originam-se das relações reais entre indivíduos humanos. 
 
a) As alternativas I, III e IV estão corretas. 
b) As alternativas I, II, e III estão corretas.  
c) Todas as alternativas estão corretas. 
d) A alternativa IV está correta. 
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29) É importante destacar como ocorre a interferência do Estado no atendimento à infância, 
no Brasil, ao longo de sua trajetória. Alguns dos aspectos mais marcantes referem-se: 
       
a) Ao entendimento diversificado quanto aos objetivos, dotação de recursos, prioridades, etc., propiciado 

por diferentes esferas da administração (Sistema de Saúde, Previdência, Assistência Social, Justiça, 

Educação), acarretando uma superposição de funções, bem como a ausência de definição de 

responsabilidade. 

b) Exiguidade na destinação de recursos. Deficiência nos levantamentos e análises estatísticas, no que se 

refere à expansão da oferta, bem como das entidades mantenedoras, sobretudo em função das políticas 

de convênios (MEC, SEEDs, PMs), o que significa computar uma criança mais de uma vez. 

c) Predominâncias de propostas voltadas à educação compensatória para a criança pré-escolar de baixa 

renda. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

30) A Secretaria de Educação Básica, por meio da Coordenação Geral de Educação Infantil, 
elaborou  orientações curriculares, em processo de debate democrático e com consultoria 
técnica especializada, sobre os seguintes temas do currículo na educação infantil:  
 

I. As especificidades da ação pedagógica com os bebês. Brinquedos e brincadeiras na educação infantil, 
as relações entre crianças e adultos na educação infantil.  

II. Saúde e bem estar das crianças: uma meta para educadores infantis em parceria com familiares e 
profissionais de saúde. Múltiplas linguagens de meninos e meninas no cotidiano da educação infantil.   

III. A linguagem escrita e o direito à educação na primeira infância.  As crianças e o conhecimento 
matemático: experiências de exploração e ampliação de conceitos e relações matemáticas. Crianças 
da natureza. Avaliação e transições na educação.  

 
a) Todas as alternativas são verdadeiras. 
b) As alternativas I e II estão corretas. 
c) As alternativas estão incorretas. 
d) As alternativas I e III estão corretas. 
 
31) As instituições de Educação Infantil devem criar procedimentos para acompanhamento 
do trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de 
seleção, promoção ou classificação, garantindo:  
 
a) A observação criativa das atividades. 

b) Utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças (relatórios, fotografias, desenhos, 

álbuns etc.); documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho da instituição junto às 

crianças e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança na Educação Infantil; e a não 

retenção das crianças na Educação Infantil.  

c) A continuidade dos processos de aprendizagens por meio da criação de estratégias adequadas aos 

diferentes momentos de transição vividos pela criança (transição casa/instituição de Educação Infantil, 

transições no interior da instituição, transição creche/pré-escola e transição pré-escola/Ensino 

Fundamental). 

d) As alternativas (b) e (c) estão corretas. 
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32) Quais os conhecimentos imprescindíveis para possibilitar aos homens a compreensão 
para as condições para uma vida plena? 
 
I. O conhecimento só é considerado verdadeiro, caso seja fruto da experiência sensível, pois sua 

produção se dá a partir do concreto (empírico) para o abstrato (conceitual). 
II. Quando percebe a realidade (natural e social) como se fosse a somatória de inúmeros fragmentos 

independentes da ação humana, regidas por leis mecânicas e naturais. Assim o desenvolvimento 
natural e social ocorre do mais simples para o mais complexo. 

III. Quando se tem como objetivo descrever, analisar, comparar, classificar os fatos tais como se 
apresentam objetivamente, buscando mais do que revelar sua origem, estabelecer leis gerais, 
universais, que regulam sua existência. (A realidade é eterna e imutável). 

 
a) As alternativas I e II estão corretas. 
b) As alternativas I e III estão corretas. 
c) Nenhuma alternativa está correta. 
d) Todas as alternativas estão corretas 
 
33) Na transição para o Ensino Fundamental a proposta pedagógica da Educação Infantil 
deve prever formas para garantir a continuidade no processo de aprendizagem e 
desenvolvimento das crianças: 
a) respeitando as especificidades etárias;  
b) sem antecipação de conteúdos que serão trabalhados no Ensino Fundamental.  
c) As alternativas (a) e (b) estão corretas. 
d) Nenhuma alternativa está correta. 
 
34)  Bakhtin como Vygotsky elaboraram uma teoria que coloca a linguagem: 
 
I. Como ponto de partida na investigação das questões humanas e sociais;  

II. Como um desvio que permite que as ciências humanas transitem para fora dos paradigmas 
cientificistas;  

III. Priorizando uma abordagem ético-estética da realidade. 
 

a) As alternativas I, II e III são verdadeiras.  
b) As alternativas I e III são falsas. 
c) Somente a alternativa II está correta. 
d) Nenhuma alternativa está correta. 
 
35) As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil devem 
ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira e garantir experiências que:   
a) promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências sensoriais, 
expressivas, corporais que possibilitem movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito 
pelos ritmos e desejos da criança; 
b) Favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas de vários 
gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e musical; 
c) Possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação com a linguagem oral e 
escrita, e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
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36) Didaticamente podemos sintetizar um roteiro que auxilie o professor a organizar seu 
planejamento, a partir de critérios como:  
a) O planejamento deve partir de outro planejamento; 

b) O planejamento deve prever momentos em que as crianças proponham atividades; outro em que 

possam organizar livremente seu tempo. Além disso, é importante que o professor proponha atividades 

diversificadas. No entanto, não se pode minimizar o papel do professor, pois a prática deve ser marcada 

pela diversidade, desde que não se perca de vista a direção do que se quer ensinar.  

c) O planejamento de cada área deve ser buscado em metodologias adequadas. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 
37) De acordo com a Lei 9394/96,em seu art.30, a Educação Infantil será oferecida em:   
a) Creches, ou entidades equivalentes para crianças até três anos de idade. 
b) Pré escolas, para crianças a partir dos quatro anos de idade. 
c) As alternativas (a) e (b) não estão corretas. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 

38) A palavra é um signo social e seu significado, para criança, é inferido nas situações reais 
de interação e interlocução. Exposta ao meio social em que a linguagem circula, a criança 
dela se apropria, sem necessidade de um conhecimento formal de gramática de sua língua. 
Neste sentido: 
a) a escola deve favorecer a apropriação da linguagem escrita  priorizando seu uso como uma função 
social; 
b) o todo equivale á soma das partes; 
c) o professor deve levar em conta a história de vida de cada criança. 
d) As alternativas (a) e (c) estão corretas.   
 
39) Após selecionar os conteúdos para um determinado período (uma semana por exemplo), 
o professor deverá organizar materiais que subsidiem seu estudo, bem como materiais  para 
uso em sala de aula. Estes devem ser por meio da:  
I. Organização de grupos de estudos em que sejam aprofundados alguns conteúdos; 

II. Seleção e organização de textos que deem subsídios necessários relativos a estudos relativos a cada 
área a ser trabalhadas; 

III. A constituição de uma textoteca. 
 

a) As alternativas I, II e III estão corretas. 
b) As alternativas I e III estão corretas. 
c) A alternativa III está correta. 
d) As Alternativas I e II estão corretas. 
 
40) Deve-se alfabetizar na educação infantil? 
a) Não, não se deve alfabetizar. 
b) Sim, deve-se alfabetizar. 
c) Deve-se realizar os exercícios para desenvolver habilidades para a prontidão do aprendizado da 

leitura e da escrita. 
d) Nenhuma alternativa está correta. 
 
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 

                    

 
 




