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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE QUARTO CENTENÁRIO 
 

CARGO: PROFESSOR 
EDITAL Nº 001/2017 

DATA: 06/08/2017 - PERÍODO: MANHÃ 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 30 questões objetivas sem 

repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às 

respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material 

mencionado acima e em hipótese alguma, 
papéis para rascunho. 

2. Verifique se este material está completo, em ordem 
e se seus dados pessoais conferem com aqueles 
constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja 
alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal 
de sala. 

3. Após a conferência, você deverá assinar o seu 
nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-
RESPOSTA utilizando caneta esferográfica de 
tinta de cor azul ou preta. 

4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados 
neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 
preenchimento do campo reservado à informação 
de seu número de inscrição. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das 
letras, correspondentes às respostas de sua opção, 
deve ser feita com o preenchimento de todo o 
espaço do campo reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-
RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese 
alguma poderá ser substituído. 

7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo 
de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, 
bem como qualquer outro tipo de rasura. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 
(quatro) alternativas classificadas com as letras (a), 
(b), (c), e (d); somente uma responde 
adequadamente ao quesito proposto. Você deve 
assinalar apenas uma alternativa para cada 
questão; a marcação em mais de uma alternativa 
anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as marcações 
rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica 
à esquerda de seu enunciado. 

10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião 
nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 
Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de 
prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. 
Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
CADERNO DE QUESTÕES não serão levados 
em conta. 

12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de 
Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 
devidamente assinado e o CADERNO DE 
QUESTÕES. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA 
É DE 3h00min. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá 
ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 
(uma) hora. 
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Tendências contemporâneas da literatura 
portuguesa 

 
Texto 2 

 
01 Noutros tempos, para João Eduardo, o 
dinheiro tinha o valor do esforço, sabia-lhe a 
uma tradução imediata da 
02 sua perseverança. Media-o ainda pelos 
sacrifícios de quem lhe entregava e por uma 
crescente se- 
03 gurança no caminho do futuro. Libertava-o 
de uma espécie de terror. Mas o dinheiro por 
fim, deixa- 
04 ra de lhe importar, precisamente porque não 
era obrigado a pensar nele. O motivo de sua 
sofregui- 
05 dão era outro. Continuava ___________ de 
tarefas, de clientes, por lhe ser muito mais 
difícil recuar do  
06 que manter essa _______. Sabia que o 
cercava uma gulosa espionagem: não lhe 
poupariam o mais  
07 breve sinal de renúncia ou de fracasso. O 
triunfo escravizava. O triunfo tinha um preço. 
Era o seu  
08 crime perante todos os que rodeavam-no. 
Os que haviam acompanhado desde o primeiro 
dia,  
09 dantes generosos e solidários, espreitavam-
no agora de caninos arreganhados: estamos à 
espera  
10 que tropeces. Os vitoriosos não podem 
tropeçar. 
11 Era justamente por isso que andava ..... 
nervos tensos. (...) A tal luta cobarde ..... que as 
embosca- 
12 das, se sucedem. Era isso que odiava na sua 
profissão! Todos os dias se pisava um terreno 
___________  
13 por debaixo do qual poderia ocultar-se 
indiferentemente um pântano ou rocha firme. 
De cada vez  
14 que deixava um imprevisto arrumado, um 
maçador convencido, um doente salvo do 
perigo, à vasta  
15 sensação de alívio juntava-se sempre ..... 
convicção de que nunca mais esses dissabores 
ou angústias  

16 se repetiriam. Como se, enfim, fosse dormir 
e trabalhar tranquilamente o resto da vida, com 
horas 
17 livres, sedimentadas, sem aqueles 
sobressaltos que lhe revolviam todos os 
instantes da existência.  
18 Mas logo se levantava uma surpresa ainda 
mais desgastadora. (...) 
 

Fernando Namora. O homem disfarçado. In Massaud Moisés, 29ª 

edição.  

A literatura portuguesa através de textos. São Paulo, Cultrix, 2004. 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas de linha contínua 
no texto: 
a) cobiçozo – ajitação – arrenozo. 
b) cobiçoso – agitação – arenoso. 
c) cobisozo – ajitação – arrenoso.  
d) cobissoso – agitassão – arenozo. 
 
02 - Analise a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas de linha pontilhada 
no texto: 
a) de – em – a. 
b) com – de – à. 
c) a – a – com. 
d) em – à – em. 
 
03 - Assinale a alternativa em que o 
pronome está empregado incorretamente: 
a) sabia-lhe a uma tradução. (1ª linha) 
b) quem lhe entregava. (2ª linha) 
c) sabia que o cercava. (6ª linha) 
d) todos os que rodeavam-no. (8ª linha). 
 
04 - Assinale a alternativa em que a divisão 
silábica está correta: 
a) i-me-dia-ta /// di-nhe-i-ro. 
b) es-pi-o-na-gem /// de-ba-i-xo. 
c) vi-to-ri-o-so /// i-me-di-a-ta. 
d) de-bai-xo /// an-gus-ti-as. 
 
05 - O elemento coesivo (mas) destacado na 
3ª linha introduz uma ideia de: 
a) causa. 
b) oposição. 
c) conclusão. 
d) condição. 
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06 - Analise as afirmativas referentes ao 
texto: 
I - João Eduardo triunfou na vida, mas 
continua escravizado no espírito de luta e 
competição. 
II - João Eduardo mudou sua relação com o 
dinheiro porque não era obrigado a pensar 
nele. 
III - O texto é uma descrição que procura 
representar e questionar a realidade. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e III. 
d) I, II e III. 
 
07 - Peguei emprestado R$ 500,00 a juros de 
5% ao mês e paguei 6 meses depois. Se 
calcularmos os juros pelo sistema de juros 
simples, quanto paguei? 
a) R$ 550,00. 
b) R$ 600,00. 
c) R$ 650,00. 
d) R$ 750,00. 
 
08 - Em uma estrada de 30 km, Felipe andou 
12 km. Qual porcentagem de toda a estrada 
que Felipe andou? 
a) 30%. 
b) 35%. 
c) 40%. 
d) 45%. 
 
09 - De uma placa retangular foi diminuído 
5 cm no seu comprimento, obtendo assim 
um quadrado cuja área é 16 cm2. Qual era a 
área desta placa? 
a) 36 cm 2. 
b) 38 cm 2. 
c) 40 cm 2. 
d) 42 cm 2. 
 
10 - Se  e  então a 

soma de x com y vale: 
a) x + y = 6. 
b) x + y = 9. 
c) x + y = 10. 
d) x + y = 12. 
 

11 - Levando-se em consideração o Censo 
2010, de acordo com estimativas do IBGE, 
atualmente a população de Quarto 
Centenário: 
a) Cresceu na mesma proporção que a 
Microrregião de Goioerê. 
b) Cresceu na mesma proporção que o Estado 
do Paraná. 
c) Diminuiu. 
d) Não sofreu nenhuma alteração, continua a 
mesma. 
 
12 - O Estado do Paraná é representado no 
Senado Federal por três congressistas. No 
ano que vem haverá eleições para o Senado, 
nesta oportunidade os eleitores poderão 
votar em quantos candidatos para renovar 
esta casa legislativa? 
a) 1 (um) Senador. 
b) 2 (dois) Senadores. 
c) 3 (três) Senadores. 
d) 3 (três) Senadores e 3 (três) suplentes. 
 
13 - O Próximo Feriado Cívico Nacional 
será comemorado em: 
a) 07 de Setembro – Independência do Brasil. 
b) 12 de Outubro – Dia das Crianças. 
c) 19 de Novembro – Dia da Bandeira. 
d) 25 de Agosto – Dia do Soldado. 
 
14 - Que nome abaixo foi escolhido pelo 
Presidente Michel Temer para ocupar o 
cargo de Procurador Geral da República a 
partir de setembro deste ano? 
a) Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira. 
b) Ela Wiecko Volkmer de Castilho. 
c) Nicolao Dino de Castro e Costa Neto.  
d) Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
15 - A avaliação é uma tarefa didática 
necessária e permanente do trabalho 
docente, que deve acompanhar passo a passo 
o processo de ensino e aprendizagem. 
(LIBANEO, 1994) 
Analise as afirmativas abaixo em relação à 
avaliação escolar segundo o autor: 
I - A avaliação é uma tarefa complexa que 
não se resume a realização de provas e 
atribuição de notas. 
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II - A mensuração apenas proporciona 
dados que devem ser submetidos a uma 
apreciação qualitativa. 
III - A avaliação cumpre funções 
pedagógico-didáticas, de diagnóstico e de 
controle em relação às quais se recorrem a 
instrumentos de verificação do rendimento 
escolar. 
IV - A avaliação é uma reflexão sobre o nível 
de qualidade do trabalho escolar tanto do 
professor como dos alunos. 
V - A avaliação cumpre a função exclusiva 
de detectar o nível de rendimento realizando 
um balanço geral, no final de um período de 
aprendizagem, podendo classificar de 
acordo com o nível de aprendizagem. 
Está correto o que se afirma em: 
a) I, II e III apenas. 
b) III, IV e V apenas. 
c) IV e V apenas. 
d) I, II, III e IV apenas. 
 
16 - As tendências pedagógicas brasileiras 
foram muito influenciadas pelo momento 
cultural e político da sociedade.  A tendência 
pedagógica inspirada em John Dewey e 
Anísio Teixeira no momento em que o país 
passava de uma sociedade rural para a 
industrializada, guiados pelo ideário de uma 
sociedade democrática e que teve grande 
penetração no Brasil na década de trinta e 
ainda influencia, na atualidade, muitas 
práticas pedagógicas, onde a  escola cabe 
suprir as experiências que permitam ao 
aluno educar-se, num processo ativo de 
construção e reconstrução do objeto, numa 
interação entre estruturas cognitivas do 
indivíduo e estruturas do ambiente é a: 
a) Tendência Tecnicista. 
b) Tendência liberal tradicional. 
c) Tendência progressista libertadora. 
d) Tendência Renovada Progressista ou Escola 
Nova. 
 
17 - As Tendências Pedagógicas Liberais 
surgiram no século XIX, sob forte influência 
das ideias da Revolução Francesa (1789), de 
“igualdade, liberdade, fraternidade”. A 
Tendência Pedagógica que propõe defender 
a autogestão como sendo uma concepção que 

vai de encontro às concepções essencialistas 
e existencialistas e questionar a realidade 
das relações sociais e políticas através de 
temas geradores é a: 
a) Tendência liberal tecnicista. 
b) Tendência renovada não-diretiva. 
c) Tendência progressista libertadora. 
d) Tendência tradicional. 
 
18 - O projeto pedagógico é um dos 
instrumentos mais importantes para a 
realização do processo educativo no interior 
da escola e começou a ser objeto de estudos e 
debates mais sistemáticos nesta última 
década. De acordo com Orsolon (2006), o 
coordenador é o agente de transformação no 
cotidiano escolar, o responsável pela 
construção e reconstrução da ação 
pedagógica, com vistas à construção e 
articulação coletiva do Projeto Político 
Pedagógico.  Analise as afirmativas sobre o 
Projeto Político Pedagógico: 
I - O Projeto Político Pedagógico está 
fundamentado na Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional nº 9394/96, em seu 
art. 3º, inciso VIII, que contempla o 
princípio da gestão democrática. 
II - O Projeto Político pedagógico vê a escola 
como um todo em sua perspectiva 
estratégica, não apenas em sua dimensão 
pedagógica. 
III - O Projeto Político Pedagógico 
representa a vida da unidade escolar e visa, 
sobretudo, enfrentar com organização o 
cotidiano escolar e por isso não pode ser 
entendido como uma tarefa simples a 
cumprir, num prazo estipulado. 
IV - O Projeto Político Pedagógico envolve a 
estrutura organizacional e a estrutura 
pedagógica. 
V - O Projeto Político Pedagógico exige 
apenas o envolvimento e comprometimento 
da equipe técnica, que são os únicos agentes 
educativos responsáveis pela sua elaboração.  
Está correto o que se afirma em: 
a) I, II, IV e V apenas. 
b) II, III e V apenas. 
c) I, II, III, e IV apenas. 
d) I, III, IV apenas.  
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19 - Assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna abaixo: 
Nos PCNs os conteúdos são abordados em 
três grandes categorias. Os conteúdos 
_________________ permeiam todo o 
conhecimento escolar, envolvem a 
abordagem de valores, normas e atitudes. 
a) Procedimentais. 
b) Atitudinais. 
c) Conceituais. 
d) Relacionais. 
 
20 - Em relação aos Parâmetros 
Curriculares Nacionais assinale a 
alternativa incorreta: 
a) São referenciais nacionais para o ensino. 
b) São propostas de solução para os problemas 
de aprendizagem. 
c) São contribuições para a reflexão e 
discussão da prática pedagógica. 
d) São referências de qualidade para a o ensino 
fundamental e o ensino médio. 
 
21 - Nos Parâmetros Curriculares Nacionais 
as problemáticas sociais são integradas na 
proposta educacional como: 
a) Áreas de ensino. 
b) Disciplinas temáticas. 
c) Temas transversais. 
d) Unidades temáticas. 
 
22 - Assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna abaixo: 
Os PCNs constituem um referencial para 
fomentar a reflexão sobre os currículos 
estaduais e municipais. Configuram uma 
proposta ____________ a ser concretizada 
nas decisões regionais e locais sobre 
currículos e sobre programas de 
transformação da realidade educacional 
empreendidos pelas autoridades 
governamentais, pelas escolas e pelos 
professores. 
a) Flexível. 
b) Homogênea. 
c) Impositiva. 
d) Obrigatória. 
 
 

23 - A finalidade dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais é: 
a) Adoção de uma mesma prática pedagógica a 
todas as escolas. 
b) Determinar uma grade curricular obrigatória 
nacional. 
c) Fixar um número máximo de disciplinas no 
ensino fundamental. 
d) Difundir princípios da reforma curricular e 
orientar professores em suas práticas. 
 
24 - Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas abaixo: 
Segundo Piaget, no estágio 
____________________ o declínio do 
egocentrismo passa a ser mais visível. A 
linguagem se torna mais socializada, a 
criança é capaz de levar em conta o ponto de 
vista do outro, assim objetos e pessoas 
passam a ser mais bem explorados nas 
interações das crianças.  Surge a capacidade 
de fazer análises lógicas. A criança começa 
sucessivamente a compreender a 
conservação das quantidades, do peso e do 
volume. 
a) Pré-Operatório. 
b) Operatório concreto. 
c) Operatório Formal. 
d) Operativo.  
 
25 - Relacione a 2ª coluna de acordo com a 
1ª coluna: 
1ª Coluna: 
1 - Hipótese Pré-silábica. 
2 - Hipótese Silábica. 
3 - Silábico-Alfabético. 
2ª Coluna: 
( ) Pode usar muitas letras para 
escrever e ao fazer a leitura, apontar uma 
letra para cada fonema. 
( ) Usa as letras do nome para escrever 
tudo. 
( ) Reproduz traços típicos da escrita 
de forma desordenada. 
( ) Compreende que a escrita 
representa os sons da fala. 
( ) Usa as letras do nome para escrever 
tudo. 
A sequência CORRETA de cima para baixo 
é: 



6 

 

a) 1, 2, 1, 3, 1. 
b) 3, 2, 1, 3, 2. 
c) 1, 3, 1, 2, 3. 
d) 2, 1, 1, 3, 1. 
 
26 - Para Piaget, os humanos passam por 
quatro fases de desenvolvimento de sua 
inteligência. São características do Período 
das operações concretas, EXCETO:  
a) A criança desenvolve estruturas mentais que 
permitem abstração, com detalhes, de objetos e 
pessoas. 
b) As operações matemáticas recorrem a 
abstrações e generalizações, tais como sinais e 
conceitos algébricos. 
c) Os esquemas de ação da criança não 
permitem abstração das propriedades do objeto, 
faltando-lhe reversibilidade. 
d) Superação do egocentrismo, colocando-se 
no lugar do interlocutor. 
 
27 - “Vygotsky estabelece uma relação 
estreita entre o jogo e a aprendizagem, 
atribuindo-lhe uma grande importância”. 
Assinale a alternativa INCORRETA em 
relação ao jogo para Vygotsky.  
a) O jogo da criança não é uma recordação 
simples do vivido, mas sim a transformação 
criadora das impressões para a formação de 
uma nova realidade que responda às exigências 
e inclinações dela mesma. 
b) O jogo lúdico e o jogo de papéis, como 
brincar de “mamãe e filhinha” permite que haja 
uma atuação na zona de desenvolvimento 
proximal do indivíduo. 
c) O jogo de regras é fundamental, pois a 
criança aprende a lidar com a delimitação, no 
espaço, no tempo, no tipo de atividade válida, o 
que pode e o que não pode fazer, garantindo 
certa regularidade que organiza a assimilação 
da ação tornando-a orgânica. 
d) O jogo atua no mundo imaginário criando a 
Zona de Desenvolvimento Proximal formada 
por conceitos ou processos em 
desenvolvimento. 
 
28 - São fatores que podem desencadear um 
problema ou distúrbio de 
aprendizagem. Assinale a alternativa 
INCORRETA: 

a) O tipo de educação familiar, o grau de 
estimulação que a criança recebeu desde os 
primeiros dias de vida. 
b) Saúde física deficiente, falta de integridade 
neurológica (sistema nervoso doentio), 
alimentação inadequada. 
c) Inibição, fantasia, ansiedade, angústia, 
inadequação à realidade, sentimento 
generalizado de rejeição.  
d) Compreender, conhecer e reconhecer o jeito 
particular das crianças serem e estarem no 
mundo. 
 
29 - De acordo com a LDB nº 9394/96 
marque a alternativa incorreta: 
a) O currículo do ensino fundamental e ensino 
médio devem incluir os princípios da proteção 
e defesa civil e a educação ambiental de forma 
integrada aos conteúdos obrigatórios. 
b) O currículo do ensino fundamental incluirá o 
estudo sobre os símbolos nacionais como tema 
transversal. 
c) O currículo do ensino fundamental incluirá, 
obrigatoriamente, conteúdo que trate dos 
direitos das crianças e dos adolescentes. 
d) O currículo do ensino fundamental não 
incluirá o estudo da história e cultura afro-
brasileira e indígena. 
 
30 - De acordo com a LDB nº 9394/96 é 
correto afirmar que na Educação Básica, 
EXCETO: 
a) A escola poderá adequar o calendário 
escolar às peculiaridades locais, inclusive 
climáticas e econômicas, a critério do 
respectivo sistema de ensino, sem com isso 
reduzir o número de horas letivas previsto. 
b) A escola poderá optar pelo ensino da arte 
como componente curricular da parte 
diversificada nos diversos níveis da educação 
básica, de forma a promover o 
desenvolvimento cultural dos alunos.  
c) A escola poderá organizar-se forma diversa 
de organização, sempre que o interesse do 
processo de aprendizagem assim o recomendar. 
d) A escola poderá reclassificar os alunos, 
inclusive quando se tratar de transferências 
entre estabelecimentos situados no País e no 
exterior, tendo como base as normas 
curriculares gerais. 


