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CCAARRGGOO::  PPRROOFFEESSSSOORR  DDEE  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  IINNFFAANNTTIILL  

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Texto para responder às questões de 01 a 03. 
 

Escrevendo como passarinho canta 
 

Em vez de uma entrevista formal, Ana Maria Machado resolveu escrever para responder às questões de “Na Ponta do 

Lápis”. Nada estranho para alguém que escreve tão naturalmente como um passarinho canta, como ela mesma afirma. 

Por e-mail, as respostas vieram em forma de depoimento. São quarenta anos de carreira, mais de cem livros publicados 

em vinte países e inúmeros prêmios recebidos no Brasil e no exterior. Ela é a primeira representante da literatura 

infanto-juvenil na Academia Brasileira de Letras. 
 

Entrevista com Ana Maria Machado 
 

As primeiras leituras 

Aprendi a ler antes dos cinco anos. Minha família me contava histórias e me mostrava livros. Desde pequena, 

contos de fadas, Monteiro Lobato etc. Minha avó Ritinha era uma biblioteca viva de sabedoria popular. Foi nesse 

período que encontrei o livro que marcaria a minha vida para sempre: Reinações de Narizinho. Depois fui descobrindo 

outros, como os de Mark Twain. Na escola e em casa, estava sempre rodeada de amigos que também gostavam de 

curtir a vida tendo bons livros ao seu lado. 
 

O gosto pela escrita 

Meu pai era jornalista. Sempre brinquei em máquina de escrever. Faço diário. Sobre tudo e sobre nada. Vou 

escrevendo como passarinho canta. Mas sempre gostei de escrever. Escrevia muitas cartas, fazia parte da equipe do 

jornalzinho da escola, essas coisas. [Hoje] escrevo o tempo todo, não só quando estou diante do papel ou do 

computador – esse é só o momento final, em que as palavras saem de mim e tomam forma exterior. 
 

É possível formar bons leitores em sala de aula? 

Eu tendo a inverter a pergunta: como é que alguém que conheça bem uma língua tão linda como a nossa, goste de 

jovens e adore ler consegue dar aula sem transmitir essa paixão? Isso é que para mim é um mistério. Seria como um 

torcedor de um time ir ao estádio ver a final do campeonato, com a sua equipe na decisão, e conseguir não torcer. Não 

dá nem para imaginar! Só se ele não for um torcedor, não conhecer futebol, não entender o que está acontecendo no 

campo, nunca tiver assistido a uma partida etc. E, por causa de tudo isso, conseguir passar o jogo todo reparando em 

outras coisas: a marquise do estádio, a gola da camisa do vizinho à sua frente, coisas assim. Para mim, é inconcebível. 

Eu costumo dizer que o maior prêmio de um escritor é um bom leitor. É para o leitor que um autor escreve. Um 

leitor que entende, qualquer que seja a sua idade, é um presente. Para mim, o importante é que meu leitor se aproxime 

do que eu escrevo. Só com um leitor é que o livro se completa. Sei muito bem que hoje em dia, com as novas 

tecnologias, o livro não é mais o eixo central em torno do qual gira toda a cultura. Mas acho justo que todas as pessoas 

possam ter acesso a tudo o que a leitura pode nos trazer. Então, sugiro que esse professor leia muito, descubra os livros 

de que goste e fale neles para seus alunos. Com verdade e entusiasmo. 
(Luiz Henrique Gurgel, Na Ponta do Lápis, Ano VI, Número 14, Julho de 2010.) 

 

01 
A regência verbal pode variar ainda que se trate de um mesmo verbo. Tal fato ocorre vinculado a uma diversidade de 

significados que o mesmo pode conter e apresentar de acordo com o contexto em que está sendo empregado. Em 

“Aprendi a ler antes dos cinco anos.”, a regência do verbo em destaque tem por justificativa 

A) a atribuição de significado do verbo fora do usual. 

B) o objeto regido ser constituído de oração infinitiva. 

C) o emprego do tempo e modo verbais diante de infinitivo. 

D) a associação entre duas formas verbais cuja regência é equivalente. 

E) a intencionalidade do enunciador de conferir destaque ao complemento verbal. 
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02 
Leia o trecho a seguir extraído dos Parâmetros Curriculares de Língua Portuguesa: 
“A leitura é o processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de compreensão e interpretação do texto, a partir de 
seus objetivos, de seu conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo que sabe sobre a linguagem etc. Não se 
trata de extrair informação, decodificando letra por letra, palavra por palavra. Trata-se uma atividade que implica 
estratégias de seleção, antecipação, inferência e verificação, sem as quais não é possível proficiência. É o uso desses 
procedimentos que possibilita controlar o que vai sendo lido, permitindo tomar decisões diante de dificuldades de 
compreensão, avançar na busca de esclarecimento, validar no texto suposições feitas.” 
(In: Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos de ensino fundamental: língua portuguesa/Secretaria de Educação Fundamental. 

– Brasília: MEC/SEF, 1998, pp. 69-70.) 
 

Considerando a entrevista da escritora Ana Maria Machado, pode-se afirmar que suas ideias estão em consonância 
com tal trecho especialmente no que se refere ao conteúdo de: 
A) “O gosto pela escrita”. 
B) “As primeiras leituras”. 
C) “As primeiras leituras” e “O gosto pela escrita”. 
D) “É possível formar bons leitores em sala de aula?”. 
E) Todas as três partes delimitadas pelos subtítulos apresentados. 
 

03 
Considerando o conteúdo apresentado para a pergunta “É possível formar bons leitores em sala de aula?” estaria 
coerente a resposta apresentada de forma sintetizada a seguir: 
A) Não, os bons leitores surgem a partir de bons livros. 
B) Não, sabendo-se que a paixão pela leitura é um mistério. 
C) Sim, a partir da transmissão da paixão já existente pela leitura. 
D) Sim, mediante processos cognitivos que selecionam os verdadeiros bons leitores. 
E) Sim, permitindo que a aprendizagem aconteça de forma natural, partindo do aluno o interesse pela leitura. 
 

04 
Leia a tirinha a seguir. 

 
(Quino. Mafalda. São Paulo: Martins Fontes, 1998.) 

 

De acordo com o texto apresentado, é possível afirmar que: 
I. Compõe-se predominantemente da linguagem verbal, cuja unidade básica é a palavra. 
II. As interações de comunicação são estabelecidas por meio do emprego da linguagem mista.  
III. A linguagem é demonstrada através de um processo comunicativo pelo qual as pessoas interagem entre si. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) I.   B) III.   C) I e II.   D) I e III.  E) II e III. 
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05 
Considerando alguns princípios ou critérios da textualidade tais como: situacionalidade, intencionalidade, 
intertextualidade e informatividade; estabeleça adequadamente a relação com os aspectos por eles apresentados. 
1. Aspecto psicológico. 
 

2. Aspecto computacional. 
 

3. Aspecto sociodiscursivo. 

(     ) Situacionalidade. 
(     ) Intencionalidade. 
(     ) Intertextualidade. 
(     ) Informatividade. 

A sequência está correta em 
A) 1, 1, 2, 3.  B) 1, 2, 1, 3.  C) 2, 1, 3, 2.  D) 3, 1, 3, 2.  E) 2, 3, 3, 1. 
 

MATEMÁTICA 
 

06 
A razão entre o ângulo agudo e o ângulo obtuso representado na figura a seguir é 0,44.  
 

 
 

A diferença entre as medidas desses dois ângulos é igual a: 
A) 66°.           B) 68°.           C) 70°.       D) 72°.   E) 74°. 
 

07 
O hábito de fumar pode acarretar uma série de doenças crônicas, como as cardiovasculares, o câncer de pulmão, 
traqueia e brônquios e problemas respiratórios. Observe o gráfico a seguir referente ao ano de 2008. 
 

 
(Disponível em: http://monitordesaude.blogspot.com.br/2013/06/brasil-tabaco-e-cancer-de-pulmao-o-que.html.) 

 

De acordo com o gráfico é INCORRETO afirmar que no ano de 2008:  
A) A porcentagem de homens que abandonaram o vício de fumar foi maior na região Centro-Oeste.  
B) Em todas as regiões do país, o número de homens que abandonaram o vício de fumar foi menor do que o número de 

homens que mantiveram fumando. 
C) Na região Sudeste a porcentagem de mulheres que abandonaram o hábito de fumar foi inferior à porcentagem de 

homens que abandonaram o mesmo vício. 
D) Apenas na região Sul a porcentagem de homens que abandonaram o vício de fumar superou a porcentagem de 

mulheres que abandonaram o mesmo vício. 
E) O número de mulheres que abandonaram o vício de fumar foi maior que o número mulheres que continuaram a 

fumar nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

1,6 

Relação entre pessoas que abandonaram o vício de fumar e pessoas 
que continuam fumando. Regiões Brasileiras – PNAD 2008 
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08 
Juliana consome diariamente duas barras de cereal de 20 g cada. Num período de 30 dias a quantidade de sódio 
ingerido por Juliana proveniente das barras de cereal que consome corresponde a 1,5 g. Sendo assim no rótulo da 
barra a quantidade de sódio indicada para cada grama do produto é igual a: 
A) 0,9 mg.  B) 0,09 mg.         C) 1,25 mg.   D) 9 mg.  E) 12,5 mg.     

 
09 
Numa estante encontram-se vários livros de duas editoras diferentes: A e B. Considere que ao se retirar um livro 
qualquer dessa estante a probabilidade de que ele seja da editora A é de 40% e que a diferença entre as quantidades 
de livros das duas editoras é igual a 48. A soma dos algarismos do número de livros que se encontram nessa estante é 
igual a: 
A) 4.                        B) 6.                   C) 8.                      D) 10.                     E) 12. 

 
10 
Dividindo-se a idade de Alexandre, que é um número natural, pela idade de seu irmão Bruno, que é sete anos mais 
novo, obtém-se como quociente 1,2 e como resto zero. A soma das idades desses dois irmãos é igual a:  
A) 45 anos.   B) 54 anos.  C) 69 anos.  D) 77 anos.      E) 81 anos. 

 
HISTÓRIA 
 
11 

A condição das mulheres no Islã 
 

“Desde o seu início, o Islã estabeleceu uma série de preceitos relacionados à vida das mulheres, como direito à 
separação, direito à herança e a regulamentação da poligamia masculina. Além disso, o estilo de vida do beduíno, 
fundamental no primeiro período da expansão islâmica, valorizava os laços de sangue e a honra familiar, ideia 
fortemente assentada no controle das mulheres.” 

(Napolitano, Marcos – História para o ensino médio; volume único/ Marcos Napolitano, mariana Villaça – São Paulo: Atual, 2013. p. 144.) 

 

 
(Disponível em: http://edsonclaudia.blogspot.com.br/2013/05/como-as-mulheres-sao-tratadas-no.html.) 

 

Em relação à questão da mulher e às relações de gênero no Islã atualmente, é correto afirmar que: 
A) Têm hoje muitas influências ocidentais e seguem as regras impostas pelos direitos humanos internacionais ditados 

pela ONU.  
B) Se adaptam à realidade estamental de cada sociedade, pois estão atreladas às divisões de castas às quais pertence 

cada mulher. 
C) Variam conforme o país ou mesmo a região, embora , em linhas gerais , ainda sejam dominante o tradicionalismo de 

cunho religioso. 
D) Continuam rígidas e disciplinadas, orientadas em todos os territórios árabes pelos princípios fundamentalistas do 

Estado Islâmico. 
E) Seguem determinações ditadas pela doutrina islâmica que, hoje, permite a igualdade entre o homem e a mulher e 

admitem sua superioridade intelectual. 
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12 
Trecho I 
“O conceito de modo de produção se refere a um modelo que explica a maneira de produzir em um determinado 
contexto histórico. Esse modelo explicativo pretende abarcar uma leitura de todas as relações de trabalho possíveis e de 
suas características nos diversos contextos espaço-temporais. Assim, os modos de produção não devem ser analisados 
evolutivamente. Isso quer dizer que a escravidão pode coexistir e até surgir após um período de trabalho servil, porque 
um modo de produção predominante coexiste e interage com várias outras relações de produção em um mesmo 
contexto.”                     (Hobsbawm, 1998, p. 178-179.) 
 

Trecho II 
“O conceito de modo de produção foi desenvolvido por Marx e Engels para designar a maneira pela qual determinada 
sociedade se organiza visando garantir a produção das suas necessidades materiais, de acordo com o nível de 
desenvolvimento de suas forças produtivas.”               (Disponível em: http://www.pcb.org.br/portal/docs/modosdeproducao.pdf.) 
 

Tendo em vista o conceito marxista de modo de produção e os trechos em destaque, podemos considerar 
corretamente que:  
A) O modelo de modo de produção refere-se especificamente aos aspectos econômicos de uma sociedade, dentro da 

visão materialista de Marx, excluindo os demais setores.                                                                                                
B) É preciso ter claro que o modo de produção ajuda a compreender a realidade, mas não é a realidade. É uma forma 

didática, utilizada pelos estudiosos para caracterizar e analisar os períodos pós-capitalistas. 
C) Hobsbawm entende a noção de mundo do trabalho como a condição na qual os sujeitos estão inseridos ao 

construírem suas relações de trabalho, o que condiz com o conceito marxista de modo de produção. 
D) Não se pode estimar o valor dos modos de produção na evolução das sociedades, pois é preciso entendê-los como 

processos dissociados de uma participação da sociedade como um todo, ligados apenas às classes produtoras. 
E) É impossível a presença, nas formações sociais reais existentes, de características mescladas de diferentes modos de 

produção, pois como são de acordo com a dialética marxista, é necessário que um seja todo destruído para que o 
outro surja. 

 
13 
Observe a imagem. 

 
(Disponível em: http://seeklogo.com/cascavel-pr-logo-192389.html.) 

 

A Heráldica é uma ciência que estuda escudos e brasões de armas antigos. É considerada uma importante ciência 
auxiliar da História. O estudo de brasões e escudos antigos é muito importante para as pesquisas históricas. Os 
escudos e brasões podem revelar muitas informações importantes sobre um determinado período histórico. Em 
relação ao escudo do município de Cascavel e a literatura relacionada a seus significados, assinale a afirmativa 
correta. 
A) A coroa de ouro lembra o período Imperial, contexto do nascimento do município, ainda como vila pertencente a Foz 

do Iguaçu.  
B) A bordadura do escudo lembra os rios Piquiri de Iguaçu, cujas águas fertilizam as terras do Município, 

proporcionando férteis colheitas. 
C) A fita verde em torno do escudo lembra a agricultura, especificamente do café e da soja, que sempre foram o 

sustentáculo da economia da cidade. 
D) As quatro estrelas de prata falam da localização geográfica de Cascavel, marcada pela proximidade de Orion, uma 

constelação de quatro estrelas, do Sul do Brasil. 
E) A imagem da Cascavel se constitui no maior símbolo da cidade, erguida em um local desbravado por indígenas 

estancieiros, numa terra selvagem e com animais peçonhentos. 
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14 
Observe atentamente as imagens. 
 

Imagem I 

 
(Disponível em: http://www.ocafezinho.com/2014/03/13/o-discurso-de-jango/.) 

 
Imagem II 

 
(Disponível em: http://m.memorialdademocracia.com.br/card/marcha-reage-com-deus.) 

 

As imagens referem-se a momentos cruciais que antecederam a implantação da Ditadura Militar no Brasil e 
representaram respectivamente: 
A) A vontade dos segmentos da classe média temerosos do “perigo comunista” e favoráveis à deposição do Presidente 

da República e a aristocracia urbana em ação. 
B) Uma resposta ao Comício da Central, durante o qual Jango anunciara seu programa de Reformas de Base e o protesto 

contra a morte do estudante Edson Luís de Lima. 
C) Os eventos para mobilizar as massas em apoio ao Comício das Reformas de Base,  ocasião em que Jango mandaria 

uma mensagem aos parlamentares de todo o Brasil. 
D) O Comício de Jango na Central do Brasil e a reação, alguns dias depois, dos setores mais conservadores que 

demonstraram indignação às palavras e aos gestos do presidente. 
E) O movimento populista, insuflado pelos parlamentares do PTB e do PSD que exigia a  reforma agrária e o protesto 

dos  proprietários de terra exigindo  indenização pelas terras perdidas. 

 
15 
Na Educação Infantil, a construção de conhecimentos ocorre de maneira integrada e os conteúdos não são divididos 
em disciplinas, mas em eixos, conforme os Referenciais Curriculares para a Educação Infantil. O ensino de história 
permeia o eixo Natureza e Sociedade. Os conceitos históricos, na Educação infantil, são desenvolvidos por meio de:  
I. Brincadeiras, canções, contos, lendas e mitos. 
II. Festas do calendário nacional: o dia do soldado, o dia das mães, o dia do índio etc. 
III. Atividades voltadas para o desenvolvimento da noção de tempo e espaço. 
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)  
A) I, II e III.   B) I, apenas.  C) II, apenas.  D) III, apenas.  E) I e II, apenas. 
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GEOGRAFIA 

 

16 
A energia solar e a microgeração distribuída trazem vantagens para o meio ambiente. Mesmo com as vantagens da 
energia solar e com as condições favoráveis, ainda existem algumas barreiras que bloqueiam um crescimento mais 

acelerado desse mercado no Brasil. São fatores que constituem barreiras que bloqueiam esse mercado no Brasil, 
EXCETO: 
A) É uma fonte limpa e renovável. 
B) Pouca mão de obra qualificada. 
C) Despreparo das distribuidoras de energia. 

D) Falta de acesso a financiamentos compatíveis. 

E) Elevados impostos para importação de equipamentos.                                                                          

 
17 
Cascavel é um município situado no oeste do Estado do Paraná, apresenta uma geografia física exclusiva. Sobre a 
geografia física de Cascavel, é correto afirmar que:  
A) A altitude do município é baixa. 

B) O clima predominante é o tropical típico.                                                                                            

C) Apresenta temperatura média em torno de 29°C. 
D) No município não há registros de geadas e quedas de neve. 
E) Situa-se no terceiro planalto do estado, na região oeste paranaense. 

 

18 
A vegetação de um lugar qualquer reflete a inter-relação existente entre diversos fatores físicos tais como: as 

condições do relevo, quanto à forma da altitude, do clima, principalmente a combinação da temperatura e umidade, 

e do solo. A seguir é descrita as características de um tipo de vegetação predominante no Brasil: “difere muito das 
demais florestas brasileiras, típica do Planalto Meridional, onde devido ao clima subtropical vai destacar o pinheiro 

do Paraná, associado a outras vegetações como a erva mate e a imbuia. Por ser uma floresta mais homogênea e de 
fácil acesso, formada predominantemente pelo pinheiro do Paraná, árvore muito procurada tanto para a fabricação 

de móveis, papel e celulose e até mesmo casas, a mesma foi muito explorada. Atualmente restam poucas áreas dessa 

floresta realmente intacta”. A vegetação retratada anteriormente é: 

A) Mata Galeria.       D) Mata da Araucária. 
B) Mata Atlântica.       E) Floresta Amazônica. 
C) Mata dos Cocais. 

 

19 
Sobre a geografia e seus conceitos de paisagem e espaço, analise as seguintes inferências. 

I. A geografia estuda as relações entre o processo histórico que regula a formação das sociedades humanas e o 
funcionamento da natureza, por meio da leitura do espaço geográfico e da paisagem. 

II. A divisão da geografia em campos de conhecimento da sociedade e da natureza tem proporcionado um 
aprofundamento temático de seus objetos de estudo. Essa divisão é necessária como um recurso didático, mas é 
artificial na medida em que o objetivo da geografia é explicar e compreender as relações entre a sociedade e a 
natureza. 

III. A análise da paisagem deve focar na descrição e no estudo de um mundo estático em que a dinâmica entre o 

homem e o meio ambiente não deve ser levada em consideração. 
IV. O espaço geográfico é historicamente produzido pelo homem enquanto organiza economicamente e socialmente 

sua sociedade. A percepção espacial de cada indivíduo ou sociedade é também marcada por laços afetivos e 

referências socioculturais. 
Estão corretas as inferências 

A) I, II, III e IV.                      D) I, III e IV, apenas.                                                          
B) III e IV, apenas.       E) II, III e IV, apenas. 
C) I, II e IV, apenas. 
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20 
“Pensemos: quem é mais desbravador do mundo do que uma criança? Quem possui coragem para perguntar o que 

desconhece com absoluta franqueza e profunda curiosidade? A criança já nasce ‘geógrafa’, pronta para explorar seu 

ambiente e aqueles novos que lhe são apresentados. Antes mesmo de começar a ler, a sua aventura já foi iniciada e 

nosso trabalho maior então será romper o desafio de um ensino tradicional, baseado em possíveis aprisionamentos da 

curiosidade nata e, ao mesmo tempo, fazer as conexões entre as diferentes realidades que virão ao conhecimento de 

nossos alunos.” 
(Disponível em http://arquivos.castelobranco.br/data/publico/instrucionais/pedagogia/metodologia_ensino_historia_geografia.pdf.) 

 

A caracterização do espaço através de mapas é um dos grandes desejos na educação infantil. Considerando o 

fragmento de texto, analise as afirmativas, marque V para as verdadeiras e F para s falsas. 

(     ) Elaborar plantas da sala de aula, caminhos de casa até a escola ou até mapas imaginários são importantes, pois são 

nessas atividades que as noções referenciais, de proporcionalidade, topológicas, de redução e as escalas são 

trabalhadas, assim como a interpretação das legendas empregadas. 

(     ) Realizar trabalhos de campo, ou seja, visitações in loco, para a apreensão das referências, construção de objetos e 

agudeza da observação, torna-se importante tarefa na educação infantil para apreensão das características do 

espaço físico. 

(     ) Relacionar os conceitos geográficos à palavra através do processo de alfabetização e ambos ao mundo como ele se 

apresenta, seja através dos problemas físicos ou sociais é um ponto de início, para o ensino do espaço na educação 

infantil. 

(     ) Utilizar a convivência diária em sala levando para compreensão do que se considera o momento de ouvir, de falar, 

de trocar as visões e percepções e, em decorrência, a apreensão dos conceitos geográficos: paisagem, espaço, 

lugar, território, traz importantes contribuições às aulas de geografia na educação infantil. 

A sequência está correta em 

A) F, V, V, V.  B) V, F, F, V.  C) V, V, V, V.  D) F, F, V, V.  E) F, V, V, F. 

 

CIÊNCIAS 

 

21 
O suco pancreático é uma secreção produzida no pâncreas e se apresenta de forma aquosa, alcalina e contém 

diversas enzimas digestivas. Das enzimas descritas a seguir, assinale qual NÃO está presente no suco pancreático. 

A) Lipase.  B) Tripsina.                    C) Maltase.  D) Amilopsina.  E) Quimotripsina. 

 

22 
Analise a cadeia alimentar a seguir. 
 

 
(Disponível em: http://pt.slideshare.net/carlainacio/cadeia-e-teia-alimentar-33463017.) 

 

De acordo com a cadeia alimentar analisada, assinale a afirmativa INCORRETA. 

A) Os decompositores atuam em todos os níveis tróficos da cadeia. 

B) A planta é produtora e o gafanhoto está no segundo nível trófico.                                                                                            

C) O sapo ao se alimentar do gafanhoto é denominado consumidor terciário. 

D) O gafanhoto ao se alimentar da planta é denominado consumidor primário.  

E) O gafanhoto e o sapo estão em segundo e terceiro níveis tróficos, respectivamente. 
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23 
Durante a respiração celular, há uma etapa de sequências de reações enzimáticas conhecida por ciclo dos ácidos 
tricarboxílicos ou ciclo de Krebs, na qual ocorre, graças à presença das enzimas chamadas desidrogenases, a produção 
gradual de prótons e elétrons. A respeito do ciclo de Krebs, assinale a alternativa INCORRETA. 
A) Todo gás carbônico liberado na respiração provém do ciclo de Krebs e da formação de acetil. 
B) O ciclo tem início com a condensação da coenzima A com o ácido oxalacético, e produz o ácido cítrico. 
C) A série de reações que ocorre nessa etapa acaba produzindo o ácido oxalacético que, por sua vez, recomeça o ciclo. 
D) Além de produzir prótons e elétrons, o ciclo  fornece metábolos para serem usados na síntese de aminoácidos e 

hidratos de carbono.                                                                                                
E) Os elétrons produzidos são captados por moléculas complexas como o NAD e o FAD, e os citocromos, que são 

transportadores de elétrons no processo de oxirredução. 

 
24 
“Doença sexualmente transmissível, que apresenta três estágios distintos e é transmitida também por meio da mãe 
para o feto durante a gestação. Alguns dos estágios dessa doença é o aparecimento de lesões nos órgãos genitais de 
consistência dura e pouco dolorosa, como também pode causar problemas mentais, dificuldades de coordenação 
motora e cegueira.” Essas características descrevem qual tipo de doença e quem é seu agente causador? 
A) Condiloma acuminado, causada pelo vírus HPV. 
B) Sífilis, causada pela bactéria Treponema pallidum. 
C) Sífilis, causada pela bactéria Haemophilus ducreyi. 
D) Cancro mole, causada pela bactéria Treponema pallidum. 
E) Cancro mole, causada pela bactéria Chlamydia trachomatis.  

 
25 
“A ciência, nos primeiros anos de vida, deve provocar um encontro com o desconhecido, convidando as crianças a navegar 
nesse mundo utilizando as ferramentas com as quais poderão enfrentar a ciência com um olhar mais aguçado, que as 
incentivará a buscar respostas e a compreender o porquê das coisas e das ações que há por trás delas: ‘de certa maneira, 
temos de produzir rebeldes criativos capazes de intervir e de mudar a sociedade’.”          (Demo, 2000.) 
 

Acerca de introduzir um programa de ciências na educação infantil, analise as afirmativas a seguir. 
I. Tem como objetivo transmitir conceitos básicos durante as aulas ministradas. 
II. Pretende-se despertar um pensamento independente, o atributo de desejar e de se atrever a perguntar ao mundo e 

a investigá-lo. 
III. Deve-se priorizar as habilidades naturais da faixa etária, com trabalhos que estimulem o desenvolvimento das 

habilidades de observação, descrição oral ou através do desenho, da exploração do ambiente em que vive. 
IV. Proporciona o desenvolvimento de uma postura crítica e reflexiva frente às descobertas e aos fatos do mundo real, 

contribuindo para a formação da consciência crítica da criança diante das descobertas e dos fatos científicos e 
tecnológicos presentes. 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III e IV.  B) I e II, apenas.  C) II e IV, apenas. D) I, II e IV, apenas. E) II, III e IV, apenas. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
NOÇÕES DE HIGIENE, PRIMEIROS SOCORROS E CUIDADOS INFANTIS 
 
26 
O primeiro ano de vida do bebê é marcado por uma dependência total ao adulto. Assim, seu contato com a realidade 
é mediado por este. Mediação esta que resultará na formação de sua psique, auxiliando e propiciando o 
desenvolvimento do sistema nervoso. Não se pode esquecer que, segundo Elkonin (1969), o desenvolvimento psíquico 
infantil prescinde do sistema nervoso. Acerca da atividade principal que marca o período compreendido 
aproximadamente entre o 1º e o 3º, segundo Elkonin, assinale a alternativa correta. 
A) Jogos simbólicos.       D) Brincadeira de papéis sociais. 
B) Comunicação sensorial.      E) Atividade objetal manipulatória. 
C) Comunicação emocional. 
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27 
O espaço físico da instituição, além de favorecer a aprendizagem da criança e o desenvolvimento, deve propiciar 

um local seguro, evitando acidentes. Os acidentes envolvendo crianças representam números elevados nas 

estatísticas de mortalidade infantil. De acordo com o exposto, relacione adequadamente as faixas etárias às 

afirmativas a seguir.  
1. 0 a 6 meses. 
2. 6 meses a 2 anos. 
3. 2 a 6 anos. 

(     ) Os acidentes que acontecem com mais frequência são os traumatismos dentários, intoxicações, afogamentos, 
acidentes esportivos e automobilísticos e queimaduras. 

(     ) Os acidentes mais comuns nessa idade são as queimaduras, sufocações, intoxicações medicamentosas, 

enforcamentos em berços, quedas, ingestão e aspiração de pequenos objetos. 
(     ) Os acidentes mais comuns são as intoxicações, quedas, traumatismo dentário, choque, cortes e perfurações, 

ingestão de corpos estranhos, afogamentos, queimaduras com fósforo, panelas e líquidos quentes sobre o fogão. 

A sequência está correta em 

A) 3, 1, 2.  B) 1, 2, 3.  C) 2, 1, 3.  D) 1, 3, 2.  E) 3, 2, 1. 

 

28 
Os primeiros socorros para as crianças de 0 a 5 anos de idade se relacionam com os acidentes comuns nessa fase. O 
socorro de emergência não é um tratamento médico, mas sim uma ação de tomada de decisão que melhor se aplica à 
criança acidentada. Para que o tratamento de emergência seja eficiente, o primeiro passo é o professor manter a 

calma e assumir o controle da situação, tranquilizando a criança e afastando-a da fonte de perigo, caso essa remoção 

não ofereça maiores danos à criança acidentada. Acerca do exposto, analise cada uma das situações apresentadas e 

os procedimentos adotados quanto aos primeiros socorros.  
I. Se a criança apresentar um corte superficial na perna deve-se levantar o membro ferido, fazer uma pequena pressão 

no local com um gaze e quando o sangue estiver contido, pode-se lavar o local com água e sabão.  

II. Se a criança sofrer uma queda deve-se colocar gelo no local para evitar o inchaço ou formação de hematomas. É 
importante observar se o local apresenta inchaço ou se a criança queixa-se de dores para avaliar a necessidade de 
encaminhamento ao posto de saúde.   

III. Se a criança for picada por escorpião, deve-se retirar o ferrão, lavar o local com água e sabão ficar atento ao local da 

ferroada, pois pode provocar alergia e coceira na criança. 

IV. Se a criança for mordida por um cão, deve-se lavar o local com água e sabão, conter o sangue e cobrir com gaze. Em 
seguida, encaminhar a criança ao posto de saúde para avaliação da necessidade de tomar vacina contra tétano e 

profilaxia contra raiva. 
Estão corretos os procedimentos 
A) I, II, III e IV.        D) I, III e IV, apenas. 

B) I e II, apenas.       E) II, III e IV, apenas. 

C) I, II e IV, apenas. 

 

29 
Leia o fragmento de texto. 
 

“Uma sala cheia de colchonetes espalhados de forma organizada. Tudo fechado, inclusive as cortinas. O dia é quente. As 

crianças acabam de almoçar. As crianças de 5 anos (...) são colocadas nos colchonetes. A funcionária alerta: ‘é hora de 

dormir, não quero ver ninguém de olhos abertos’. Alguns sorrisos e gestos no ambiente escuro e abafado. Alguns 
tentam cumprir o ‘descanso compulsório’.”               (Sanches, 2003, p. 160.) 
 

Considerando a rotina na hora do sono, a cena descrita retrata as seguintes situações: 
I. Provoca uma sensação de bem-estar. 

II. O ambiente é adequado e favorece o repouso. 
III. As crianças são desrespeitadas em sua individualidade. 

IV. Leva em consideração as necessidades biológicas e individuais das crianças. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)  
A) I.   B) III.   C) II e IV.  D) I e IV.  E) I, III e IV. 
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30 
Cada criança é única e tem um ritmo próprio de desenvolvimento e aprendizagem. Para assegurar que a criança se 
desenvolva de forma saudável, faz-se necessário cuidar, além dos aspectos físicos e biológicos do seu 
desenvolvimento, da interação e integração pré-escolas e turmas de Educação Infantil com as famílias.  Acerca desse 
grupo etário, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) As condições do ambiente são determinantes para a saúde dos indivíduos. 
B) A saúde da criança envolve o bem-estar físico, como também o bem-estar psicológico. 
C) O processo de crescimento e desenvolvimento da criança envolve fatores que ultrapassam o aspecto físico.  
D) Para que a criança tenha crescimento e desenvolvimento saudáveis, a alimentação é um fator muito importante.  
E) As crianças, quando nascem, possuem o sistema imunológico completo, as defesas naturais do organismo estão 

totalmente formadas. 

 
FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 

 
31 
O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei nº 8.069 de 1990, estabelece que é dever do Estado, da família e da 
sociedade garantir o direito de crianças e adolescentes à liberdade, à dignidade, à convivência familiar e comunitária, 
à saúde, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, à profissionalização e à proteção do trabalho. Das alternativas a 
seguir apenas uma NÃO é considerada dever do estado de acordo com o ECA; assinale-a. 
A) Comunicar ao Conselho Tutelar os casos de maus-tratos envolvendo alunos. 
B) Oferecer ensino noturno regular adequado às condições do adolescente trabalhador. 
C) Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. 
D) Garantir atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de 

ensino. 
E) Assegurar à criança e ao adolescente o ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não 

tiveram acesso na idade própria. 

 
32 
A imagem, a seguir, se refere a uma modalidade de educação. Analise-a. 
 

 
(Disponível em: http://crescendoeacontecendo.blogspot.com.br/2011/04/dia-nacional-de-luta-pela-educacao.html.) 

 

Acerca dessa modalidade, assinale a afirmativa correta. 
A) É guiada por esforços que na prática sejam capazes de eliminar, com eficiência, a classe comum do ambiente escolar. 
B) É centrada na transmissão regular e seriada dos conhecimentos escolares organizados em diferentes áreas 

disciplinares. 
C) É voltada para a abertura da escola às dimensões da diferença, das especificidades do humano, da diversidade e do 

multiculturalismo. 
D) É comprometida com a perpetuação da organização e da estrutura do funcionamento educativo conquistada na 

primeira metade do século XX. 
E) É fundamentada na segregação dos espaços escolares e na adoção de métodos quantitativos que condecoram 

educandos de alto desempenho. 
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33 
Analise a situação hipotética exposta a seguir. 
“PA, 11 anos, estuda numa escola pública, no 5º ano do ensino fundamental, distante de sua residência cerca de 10 km, 
por se tratar de área rural, percorre o trajeto diariamente a pé. E não há outra escola mais próxima. Devido a esta 
distância, chega atrasado e cansado na escola, comprometendo seu desenvolvimento e rendimento escolar. Os pais de 
PA entraram em contato com a escola relatando as dificuldades encontradas quanto ao caminho a ser percorrido 
diariamente pelo menor, mas não pretende tirá-lo da escola, por ser uma criança interessada. Solicitaram da direção 
uma solução para o problema apresentado.” 
Após análise da situação exposta é possível, através da legislação vigente, a Lei de Diretrizes e Bases, garantir a 
presença do menor à escola, pois 
A) será garantida a  progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. 
B) é garantido atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de material didático-escolar, 

transporte, alimentação e assistência à saúde. 
C) é garantida a vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a 

toda criança a partir do dia em que completar quatro anos de idade. 
D) é obrigatório as escolas possuírem padrões mínimos de qualidade de ensino definidos como a variedade e quantidade 

mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. 
E) a oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas 

necessidades e disponibilidades, garante aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na 
escola. 

 

34 
Segundo Candau e Moreira (2008),  o currículo  é um espaço de produção de significados, um conjunto de práticas que 
propiciam a produção, a circulação e o consumo de significados no espaço social e que contribuem para a construção 
de identidades sociais e culturais. Sendo assim, deve-se considerar algumas questões importantes  para  tomada de 
consciência desse processo. De acordo com o exposto e com as questões importantes a se considerar, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. A subordinação dos conhecimentos escolares ao que se conhece sobre o desenvolvimento humano. 
II. Os conhecimentos escolares que tendem a se subjugar aos ritmos e às rotinas que permitem sua avaliação. 
III. O processo de construção do conhecimento escolar que sofre, inegavelmente, efeitos de relações de poder. 
IV. A relação expressa de ser o currículo um campo no qual os conflitos da cultura estão refletidos. 
Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III e IV.        D) I, III e IV, apenas. 
B) III e IV, apenas.       E) II, III e IV, apenas. 
C) I, II e IV, apenas. 
 

35 
A Pedagogia Histórico-Crítica surgiu no Brasil na década de 1980, tendo como principal expoente o professor 
Dermeval Saviani. Esta teoria de educação desenvolveu-se aos poucos, mas desde o seu princípio, assumiu alguns 
pressupostos teóricos vindos de outras áreas. Quando explicita a Pedagogia Histórico-Crítica, Saviani (2008, p. 9) 
ressalta que esta teoria de educação tem três tarefas. Nesse contexto, analise as premissas a seguir. 
I. A informação da busca na dialética é apenas uma teoria do conhecimento, para que o aluno se aproprie de um 

método de ensino-aprendizagem. 
II. A conversão do saber objetivo em saber escolar, de modo que se torne assimilável pelos alunos no espaço e tempo 

escolares. 
III. Provimento de meios necessários da educação para o trabalho, pois o objetivo deve ser a formação do ser humano 

como um todo e baseada na prática social. 
IV. Provimento dos meios necessários para que os alunos não apenas assimilem o saber objetivo enquanto resultado, 

mas apreendam o processo de sua produção, bem como as tendências de sua transformação. 
V. A identificação das formas mais desenvolvidas em que se expressa o saber objetivo produzido historicamente, 

reconhecendo as condições de sua produção e compreendendo as suas principais manifestações, bem como as 
tendências de transformação. 

Estão corretas apenas as premissas 
A) I, II e III.  B) I, II e IV.  C) II, III e IV.  D) II, IV e V.  E) III, IV e V. 
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36 
De base dialética, as teorias psicogenéticas, representadas, entre outros, por Jean Piaget (1896-1980) e Vygotsky      
(1896-1934), chamados teóricos interacionistas, entendem a gênese do comportamento humano na perspectiva 
interacionista, em que sujeito e objeto interagem em um processo que constrói e reconstrói estruturas cognitivas. 
Com relação ao exposto, analise as afirmativas a seguir. 
I. Piaget sustenta que a gênese do conhecimento está no próprio sujeito, ou seja, o pensamento lógico não é inato ou 

tampouco externo ao organismo, mas é fundamentalmente construído na interação homem-objeto.  
II. Para Vygotsky, o desenvolvimento cognitivo do aluno se dá por meio da interação social, ou seja, de sua interação 

com outros indivíduos e com o meio e aprendizagem é uma experiência social, mediada pela utilização de 
instrumentos e signos, de acordo com os conceitos utilizados pelo próprio autor. 

III. Para Piaget, a aprendizagem seria uma experiência social, a qual é mediada pela interação entre a linguagem e a 
ação. Sendo assim, o professor deve mediar a aprendizagem utilizando estratégias que levem o aluno a tornar-se 
independente. 

IV. Para Vygotsky, o desenvolvimento da filogenia humana se dá através de um mecanismo autorregulatório que tem 
como base condições inatas biológicas e que é ativado pela ação e interação do organismo com o meio ambiente. 

V. A teoria piagetiana defende que durante os dois primeiros anos de vida a linguagem tem um papel insignificante no 
desenvolvimento da criança, tendo em vista que sua forma de agir sobre o mundo e de compreendê-lo são 
individuais e construídas no plano de ação imediata. A criança se relaciona com o mundo e o elabora por meio dos 
seus sentidos e movimentos (período sensório-motor). 

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e III.  B) III e IV.  C) II, IV e V.  D) III, IV e V.  E) II, III, IV e V. 
 

37 
Segundo Gasparin (2009), para o desenvolvimento da dialética marxista como método educativo toma-se como marco 
referencial epistemológico a teoria dialética do conhecimento, tanto para fundamentar a concepção metodológica e 
o planejamento de ensino-aprendizagem, quanto a ação docente-discente. A ideia é possibilitar aos alunos que eles 
se apropriem do conhecimento e, com isso, se modifiquem e modifiquem a realidade em que estão inseridos, 
provocando, assim, alterações na infra e na superestrutura. Para isso, Gasparin utiliza as cinco fases do método 
dialético, a saber: 
1. Prática social do conteúdo. 
2. Problematização. 
3. Instrumentalização. 
4. Catarse. 
5. Prática social final do conteúdo. 
Considerando essas fases, relacione-as adequadamente com as características a seguir. 
(     ) É o momento em que os alunos serão confrontados com o conteúdo. É nesta etapa em que os alunos, sujeitos do 

conhecimento, são apresentados aos conceitos científicos e, com a ajuda do professor, compara-os com seus 
próprios conhecimentos. 

(     ) As principais interrogações levantadas na prática social a respeito de determinado conteúdo, em consonância com 
os objetivos de ensino e que orientam todo o trabalho a ser desenvolvido pelo professor e pelos alunos. Essa fase 
consiste, na verdade, em selecionar e discutir as origens na prática social. 

(     ) É a realidade, que também é o ponto de partida. Porém, apesar da referência ser a realidade, ela é diferente. Isso 
porque no início é a visão do todo, naturalizada, caótica. No final, é a visão do todo novamente, mas reconstruído, 
compreendido pelo todo e pelas partes. Neste momento, o aluno tem um novo posicionamento perante a prática 
social.  

(     ) É a fase de aproximação do aluno ao conteúdo. Os conteúdos não interessam a priori e, automaticamente, aos 
aprendentes. É necessário relacioná-los aos conceitos empíricos trazidos por eles. O professor necessita incentivar 
o aprendente a olhar para a sua realidade, para a sua prática social e, aos poucos, associá-la ao conteúdo que será 
proposto. 

(     ) É nesta etapa que os alunos deverão mostrar o quanto se aproximaram da solução destes, mesmo que de forma 
ainda incompleta, ou com os conceitos já assimilados, mas ainda não totalmente construídos. Esta é a fase em que 
o educando sistematiza e manifesta que assimilou. Este é o momento de expressão do aluno, daquilo que ele 
aprendeu, de forma oral ou escrita.  

A sequência está correta em 
A) 1, 2, 3, 4, 5.  B) 3, 2, 5, 1, 4.  C) 5, 1, 4, 3, 2.  D) 4, 3, 2, 1, 5.  E) 2, 5, 1, 4, 3. 
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38 
A abordagem histórico-social privilegia a importância das interações sociais para o desenvolvimento do indivíduo. 
Para entender a relação entre desenvolvimento e aprendizagem, em Vygotsky torna-se necessária a compreensão do 
conceito “(...) é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução 
independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial determinado através da solução de problemas 
sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes”. (Vygotsky, 1994:112.) Trata-se do 
conceito conhecido como Zona de Desenvolvimento: 
A) Real.   B) Atual.  C) Proximal.  D) Potencial.  E) Funcional. 

 
39 
De acordo com Saviani, para que haja aprendizagem é necessário que se adquira um habitus, ou seja, uma disposição 
permanente para o aprendizado: “[...] adquirir um habitus significa criar uma situação irreversível [...] Para isso, porém, 
é preciso ter insistência e persistência [...] O automatismo é condição da liberdade e não é possível ser criativo sem o 
domínio de determinados mecanismos”.                  (Saviani, 2005, p. 19.) 
 

Considerando o fragmento de texto dado e o currículo para a educação infantil da rede municipal de ensino de 
Cascavel, acerca da rotina na educação Infantil, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) A rotina é um referencial para a criança, pois possibilita a ela construir a noção de tempo, sendo pré-requisito para 

organizar-se nas diversas atividades de ensino desenvolvidas na instituição. 
B) A forma como a rotina é estruturada e a fidelidade no cumprimento dos horários, o conteúdo, a duração e a 

organização do espaço possibilitam à criança a sensação de segurança em relação aos acontecimentos diários.  
C) A rotina deve ser estruturada pelo adulto oferecendo à criança a segurança necessária para que se aproprie da 

dinâmica da escola e das regras de conduta que são fundamentais para que se tornem adultos seguros e capazes de 
lidar com suas frustrações. 

D) A rotina é fundamental para que a criança possa ter condições de vivência na coletividade, adquirindo, assim, 
decisão, domínio de si mesma e disciplina, qualidade valiosa da personalidade. Isto só se efetivará a partir da 
intencionalidade do professor que garante, assim, a mediação planejada. 

E) A rotina deve ser organizada e direcionada pelo professor, assim como os objetivos que a criança deve alcançar 
dentro dessa rotina para o seu pleno desenvolvimento nos aspectos cognitivos, emocionais, afetivos e sociais; a 
participação da criança nessa faixa etária possibilita condição de estresse e insegurança. 

 
40 
“A partir do momento em que a Rede Pública Municipal de Cascavel efetiva a elaboração deste currículo, com base na 
concepção de avaliação já exposta e sobretudo considerando a Deliberação nº 02/05 do Conselho Estadual de Educação 
do Estado do Paraná que é fundamentada na LDB nº 9.394/96 (...) E muito embora a LDB não determine os 
instrumentos e nem os critérios que devam ser adotados, este currículo visa organizar a avaliação para esta faixa etária 
estipulando os instrumentos conforme a Deliberação 02/05, que, em seu Artigo 12 § 3º, faz referências a alguns 
instrumentos.”             (Currículo para a Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Cascavel, VI.) 
 

De acordo com o fragmento de texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Os registros descritivos elaborados durante o processo educativo deverão conter pareceres sobre os diferentes 

aspectos do desenvolvimento e da aprendizagem da criança. 
(     ) Compreende-se por instrumento de avaliação, os registros descritivos, e outros feitos pelo professor e os portfólios 

que compõem toda e qualquer produção da criança. 
(     ) A avaliação deve ser classificatória que geralmente atende a uma lista de comportamentos a serem avaliados em 

que o desenvolvimento da criança é denominado com terminologias de articulação entre as ações pedagógicas e 
aprendizagem das crianças. 

(     ) O desempenho da criança deve ser observado durante toda esta etapa, sendo que a comparação de seus avanços 
deve ser feita com as demais crianças da sala de aula. O processo de avaliação desenvolvido pelo professor deve 
considerar os conteúdos trabalhados nas disciplinas, mantendo a relação entre estes e o objetivo que se quer 
alcançar com a criança e sua turma na totalidade. 

A sequência está correta em 
A) F, F, V, F.  B) V, V, F, F.  C) V, V, V, F.  D) F, V, F, V.  E) V, V, V, V. 
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PROVA DISCURSIVA 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

 A Prova Discursiva é de caráter eliminatório e classificatório, constituída de 1 (uma) redação. 

 A resposta à Prova Discursiva deverá ter a extensão mínima de 25 (vinte e cinco) e máxima de 30 (trinta) linhas para 
o texto. Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local 
apropriado ou que não atingir a extensão mínima ou ultrapassar a extensão máxima permitida. O candidato não 
poderá efetuar consulta a quaisquer fontes ou meios de consulta para auxílio na elaboração do texto. 

 A resposta à Prova Discursiva deverá ser manuscrita em letra legível, com caneta esferográfica de corpo transparente, 
de ponta grossa e de tinta azul ou preta, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras pessoas, 
salvo em caso de candidato na condição de pessoa com deficiência que esteja impossibilitado de redigir textos, como 

também no caso de candidato que solicitou atendimento especial para este fim, nos termos do Edital. Nesse caso, o 
candidato será acompanhado por um fiscal da CONSULPLAN devidamente treinado, para o qual deverá ditar o texto, 

especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos de pontuação. 
 O candidato receberá nota zero na Prova Discursiva em casos de não atendimento ao conteúdo avaliado, de não 

haver texto, de manuscrever em letra ilegível ou de grafar por outro meio que não o determinado no item anterior, 
bem como no caso de identificação em local indevido. 

 A Prova Discursiva terá o valor de 20 (vinte) pontos. 
 Para efeito de avaliação da Prova Discursiva serão considerados os seguintes elementos de avaliação: 
 

ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DISCURSIVA 

Critérios Elementos da Avaliação 
 

Aspectos Formais e 
Aspectos Textuais 

Observância das normas de ortografia, pontuação, concordância, regência e 
flexão, paragrafação, estruturação de períodos, coerência e lógica na exposição 
das ideias. 

8 pontos 

Aspectos Técnicos 
Pertinência da exposição relativa ao tema, à ordem de desenvolvimento 
proposto e ao conteúdo programático proposto. 

12 pontos 

TOTAL DE PONTOS: 20 pontos 

 
 

 

“A educação, em geral, designa-se com esse termo a transmissão e o aprendizado das técnicas culturais, que são as 
técnicas de uso, produção e comportamento, mediante as quais um grupo de homens é capaz de satisfazer suas 
necessidades, proteger-se contra a hostilidade do ambiente físico e biológico e trabalhar em conjunto, de modo mais ou 
menos ordenado e pacífico. Como o conjunto dessas técnicas se chama cultura, uma sociedade humana não pode 
sobreviver se sua cultura não é transmitida de geração para geração; as modalidades ou formas de realizar ou garantir 
essa transmissão chama-se educação.” 

(ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000.) 

 

 
(Disponível em: http://porumapedagogiamilitante.blogspot.com.br/. Acesso em: 04 de 2016.) 
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Nova Escola: Como se alteraram as concepções de alfabetização nestes quase 30 anos desde que foi publicado seu livro 
Psicogênese da Língua Escrita? 
Emília Ferreiro: Mudou a concepção social do alfabetizado. O que se requer de uma pessoa alfabetizada hoje em dia é 
bem diferente do que em meados do século 20. Não é mais suficiente saber assinar o nome e conseguir ler instruções 
simples, como era na época da Segunda Guerra Mundial. Do ponto de vista dos usos sociais da escrita no mundo 
contemporâneo, temos uma complexidade cada vez maior. As circunstâncias de uso de leitura se tornaram muito 
frequentes e variadas. O que não mudou é o tipo de esforço cognitivo exigido por esse sistema de marcas que a 
sociedade apresenta em espaços muito variados e a instituição escolar é obrigada a transmitir. 
 

Considerando os textos anteriores como motivadores, redija um texto dissertativo-argumentativo, posicionando-se 
acerca do seguinte tema: 
 

“A escola pública em seu papel social: conquistas, desafios e transformações”. 
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INSTRUÇÕES 
 

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta 

grossa. Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular 

desligado e devidamente identificado. 

2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 

anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. 

Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com 

respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 

palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, 

controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo e etc. 

3. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e fumar. 

4. A duração da prova é de 4 (quatro) horas para os cargos de Professor e Professor de Educação Infantil e 3 (três) 

horas para os demais cargos, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à identificação – que 

será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito) e Folha de Texto Definitivo 

(somente para os cargos de Professor e Professor de Educação Infantil). 

5. Com vistas à garantia da segurança e integridade desse certame, os candidatos serão submetidos ao sistema de 

detecção de metais quando do ingresso e saída de sanitários. Excepcionalmente poderão ser realizados, a qualquer 

tempo durante a realização das provas, outros procedimentos de vistoria além do descrito. Ao término da prova o 

candidato deverá se retirar do recinto de aplicação, não lhe sendo mais permitido o ingresso aos sanitários. 

6. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) opções (A a E) e uma única resposta 

correta. 

7. Será aplicada prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório, somente para os cargos de Professor e 

Professor de Educação Infantil, constituída de 1 (uma) redação. 

8. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas 

corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) 

e Folha de Texto Definitivo (somente para os cargos de Professor e Professor de Educação Infantil) que lhe foram 

fornecidos estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha qualquer 

imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal. 

9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única 

e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

10. O candidato poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua 

realização; contudo não poderá levar consigo o caderno de provas, sendo permitida essa conduta apenas no 

decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de 

aplicação das provas, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado 

Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da 

Unidade. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico 

www.consulplan.net e www.cascavel.pr.gov.br/portal_servidor/concursos-andamento a partir das 16h00min do dia 

subsequente ao da realização das provas. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 03 

(três) dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link 

correlato ao Concurso Público no endereço eletrônico www.consulplan.net. 




