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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-
resposta

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir 
embora ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita 
única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham 
mais de uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

14 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.
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QUESTÕES 01 A 04 - CONHECIMENTOS GERAIS

01. É notório que a população do Brasil se distribui 
desigualmente em seu território. Dentre os estados 
brasileiros citados a seguir, assinale a alternativa que 
aponta aquele que conta com a maior população.
a) Amazonas.
b) Mato Grosso do Sul.
c) Rio de Janeiro.
d) Tocantins.
________________________________________

02. Assinale a alternativa que NÃO indica um 
princípio que, de acordo com o texto constitucional, 
deve reger a educação no Brasil.
a) Coexistência de instituições públicas e privadas 
de ensino.
b) Exclusividade de conceitos que estimulem o 
pacifismo e o multiculturalismo.
c) Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 
divulgar o pensamento, a arte e o saber.
d) Pluralismo de ideias e de concepções 
pedagógicas.
________________________________________

03. Em maio deste ano, após o afastamento da 
então presidente Dilma Rousseff pelo Congresso 
Nacional, assumiu interinamente a presidência 
Michel Temer (PMDB). Nesse novo cenário, foi 
escolhido para assumir o Ministério da Justiça:
a) Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos 
Deputados.
b) o ex-secretário de segurança pública do Estado 
de São Paulo, Alexandre de Moraes.
c) Ricardo Lewandowski, ministro do Supremo 
Tribunal Federal.
d) o então ministro-chefe da Casa Civil, Luís Inácio 
Lula da Silva.
________________________________________

04. Leia a seguinte análise, sobre o fluxo migratório 
em direção ao Brasil, e assinale a alternativa que 
apresenta o termo que preenche corretamente as 
duas lacunas.

“O recente fluxo migratório de __________ para o 
Brasil iniciou-se de forma tímida, após o tremor de 
2010, porém intensificou-se no final de 2011 e início 
de 2012. Estima-se que, neste período, cerca de 
4.000 imigrantes _________ entraram ilegalmente 
no país, segundo dados do Ministério da Justiça. 
Eles entraram no país principalmente pelas 
fronteiras do Acre e do Amazonas, mas há também 
rotas nos estados de Roraima, Mato Grosso e 
Amapá”.

a) cubanos.
b) haitianos.
c) sírios.
d) venezuelanos.

QUESTÕES 05 A 08 - MATEMÁTICA 

05. Classifique a função f: A ⟶ B, f (x) = 3x² . Sendo: 
Domínio: D(f) = {-2, -1, 1, 3}, Contradomínio: CD(f) 
= {12, 3, 27}, Conjunto Imagem: Im(f) = {12, 3, 27}.
a) Injetora.
b) Sobrejetora.
c) Bijetora.
d) Nenhuma das anteriores.
________________________________________

06. Jonatas tem um capital de R$ 2.500,00, depois 
de quanto tempo esse capital gerará um montante 
de R$ 4.500,00 com rendimento de 5% a.m. no 
sistema de juros simples?
a) 10 meses.
b) 20 meses.
c) 16 meses.
d) 26 meses.
________________________________________

07. Dos números a seguir, qual é irracional?
a) 2
b) √120
c) √225
d) 5
________________________________________

08. O número 34.572 é divisível por 3?
a) Sim.
b) Não.
c) Indefinido.
d) Nenhuma das anteriores.

QUESTÕES 09 A 14 - LÍNGUA PORTUGUESA

09. Conheça a escultura que gira em volta da 
pira olímpica da Rio 2016

A escultura cinética do artista americano Anthony 
Howe, que se move com o vento, chamou a atenção 
na abertura dos Jogos Olímpicos.
Conhecido por suas esculturas cinéticas, o artista 
americano Anthony Howe criou a escultura que 
chamou a atenção na abertura dos Jogos Olímpicos 
Rio 2016. A escultura, impulsionada pelo vento, gira 
em torno da pira olímpica refletindo e potencializando 
a chama, cujo tamanho é bem menor em relação às 
das outras Olimpíadas.
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Feita de metal, a escultura cinética é formada por 
centenas de esferas e pratos reflexivos, suportadas 
por um anel ao redor da pira. Com mais de 12 
metros de diâmetro e  1815 quilogramas, a obra de 
Anthony remete ao formato do Sol.
A tocha em si é uma estrutura simples e consiste em 
uma esfera sobre uma coluna fina. Como a abertura 
alertou o público sobre questões ambientais, com 
uma chama menor é possível reduzir o consumo de 
gás para mantê-la acesa até o final dos jogos.
O artista também criou outra escultura para abrigar 
a pira em frente à Igreja da Candelária, no centro do 
Rio de Janeiro. Ela foi acesa com a chama da pira 
original, para ficar mais acessível a todos.
Disponível em: http://casa.abril.com.br/materia/
conheca-a-escultura-que-gira-em-volta-da-pira-
olimpica-da-rio-2016

Sobre o texto, analise as afirmações:
I. Tem o objetivo de apresentar o artista Anthony 
Howe.
II. Apresenta características da escultura que 
acompanha a pira olímpica.
III. Justifica o tamanho reduzido da pira olímpica. 
Estão CORRETAS as afirmativas:
a) I e II apenas.
b) I, II e III.
c) II e III apenas.
d) I e III apenas.
________________________________________

10. No trecho “Ela foi acesa com a chama da 
pira original, para ficar mais acessível a todos.”o 
pronome destacado refere-se ao termo:
a) Pira.
b) Igreja.
c) Artista.
d) Escultura.
________________________________________

11. “A escultura, (...), gira em torno da pira olímpica”
Assinale a alternativa em que o verbo está flexionado 
no mesmo tempo e modo que o destacado acima.
a)“...como a abertura alertou o público sobre 
questões ambientais.”
b)“...impulsionada pelo vento...”
c)“A escultura (...) chamou a atenção”
d) “...a obra de Anthony remete ao formato do Sol.”
________________________________________
12. “...refletindo e potencializando a chama, cujo 
tamanho é bem menor em relação às das outras 
Olimpíadas.”
Assinale a alternativa que justifica corretamente a 
presença da crase.
a) Está subentendido o substantivo “chamas”.
b) A preposição “de” está flexionada no feminino.
c) Para melhorar a tonicidade na leitura.
d) A crase deve ser empregada diante de termos 
femininos, neste caso, Olimpíadas.

13. Assinale a alternativa em que a pontuação está 
correta.
a) Anthony Howe artista americano, criou duas 
esculturas que, remetem ao formato do Sol, para 
acompanhar a pira olímpica, dos Jogos Olímpicos 
Rio 2016. 
b) Anthony Howe, artista americano, criou duas 
esculturas que remetem ao formato do Sol para 
acompanhar a pira olímpica dos Jogos Olímpicos 
Rio 2016.
c) Anthony Howe, artista americano, criou duas 
esculturas, que remetem ao formato do Sol para 
acompanhar, a pira olímpica, dos Jogos Olímpicos 
Rio 2016.
d) Anthony Howe artista americano criou, duas 
esculturas, que remetem ao formato do Sol para 
acompanhar a pira olímpica, dos Jogos Olímpicos 
Rio 2016.
________________________________________

14. “Rio” é derivado de “Rio de Janeiro”, e passa 
pelo mesmo processo de formação que: 
a) Celular  - Telefone.
b) Plantinha – Planta.
c) Combate – Combater.
d) Moto – Motocicleta.

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

15. De acordo com a Lei Orgânica Municipal de 
Arapongas, é direito dos servidores públicos 
municipais:
a) Trabalhar menos horas do que aquelas previstas 
na descrição do cargo ou função.
b) Receber dinheiro para retardar ou agilizar 
procedimento administrativo do Poder público.
c) Utilizar o espaço público para realizar tarefas 
particulares, desde que comunicado previamente o 
superior hierárquico. 
d) Receber vencimentos ou proventos não inferiores 
ao salário mínimo. 
________________________________________
16. Acerca dos objetivos fundamentais do município 
da Arapongas, analise as afirmativas abaixo.
I. Constitui objetivo fundamental do município de 
Arapongas promover o bem-estar de todos os 
paranaenses, permitindo-se discriminações que 
possibilitem alcançar o bem estar para a maioria da 
população.
II. Constitui objetivo fundamental do município de 
Arapongas, erradicar, de forma independente da 
União e do Estado do Paraná, as desigualdades 
sociais e a marginalização e reduzir a pobreza no 
estado do Paraná.
III. Constitui objetivo fundamental do município 
de Arapongas, a moralidade, a transparência, a 
publicidade, a impessoalidade, a eficiência e o 
controle popular nas ações de governo.
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IV. Constitui objetivo fundamental do município de 
Arapongas, o respeito à opinião pública, em especial 
da sociedade civil organizada e dos movimentos 
sociais.

Assinale a alternativa correta.
a) Estão corretas as afirmativas I e IV apenas.
b) Estão corretas as afirmativas II e IV apenas.
c) Estão corretas as afirmativas I e III apenas. 
d) Estão corretas as afirmativas III e IV apenas.
________________________________________

17. Acerca do processo legislativo municipal de 
Arapongas, assinale a alternativa correta de acordo 
com a Lei Orgânica Municipal.
a) A iniciativa popular de projetos de lei de interesse 
específico do Município, da cidade ou de bairros, 
poderá ser exercida por 5% (cinco por cento), pelo 
menos, do eleitorado.
b) A iniciativa popular de projetos de lei de interesse 
específico do Município, da cidade ou de bairros, 
poderá ser exercida por 3% (três por cento), pelo 
menos, do eleitorado.
c) A iniciativa popular de projetos de lei de interesse 
específico do Município, da cidade ou de bairros, 
poderá ser exercida por 2% (dois por cento), pelo 
menos, do eleitorado.
d) A iniciativa popular de projetos de lei de interesse 
específico do Município, da cidade ou de bairros, 
poderá ser exercida por 1% (um por cento), pelo 
menos, do eleitorado.
________________________________________

18. O processo legislativo compreende a indicação 
dos tipos normativos e a descrição do procedimento 
de elaboração de cada um desses tipos normativos 
que regem a vida dos munícipes e a atuação do 
Poder Público. A Lei Orgânica do Município de 
Arapongas estabelece, no seu artigo 40, tipos 
normativos que estão compreendidos no processo 
legislativo municipal. Com base nisso, assinale a 
alternativa abaixo que NÃO está compreendida no 
processo legislativo do município de Arapongas.
a) Leis complementares.
b) Leis ordinárias.
c) Medidas provisórias.
d) Decretos legislativos.
________________________________________

19. De acordo com o Referencial Curricular Nacional 
para Educação Infantil (RCNI), considerando-se 
as especificidades afetivas, emocionais, sociais 
e cognitivas das crianças de zero a seis anos, a 
qualidade das experiências oferecidas que podem 
contribuir para o exercício da cidadania devem 
estar embasadas em alguns dos princípios a seguir. 
Analise-os e assinale a alternativa correta.

I) O respeito à dignidade e aos direitos das crianças, 
consideradas nas suas diferenças individuais, 
sociais, econômicas, culturais, étnicas, religiosas.
II) O direito das crianças a brincar, como forma 
particular de expressão, pensamento, interação e 
comunicação infantil.
III) O acesso das crianças aos bens socioculturais 
disponíveis, ampliando o desenvolvimento das 
capacidades relativas à expressão, à comunicação, 
à interação social, ao pensamento, à ética e à 
estética.
IV) A socialização das crianças por meio de sua 
participação e inserção nas mais diversificadas 
práticas sociais, sem discriminação de espécie 
alguma.
V) O atendimento aos cuidados essenciais 
associados à sobrevivência e ao desenvolvimento 
de sua identidade.

a) Apenas I, II, IV são corretas.
b) Apenas I, III, IV e V são corretas.
c) Apenas a III é correta.
d) Todas estão corretas.
________________________________________

20. O Projeto Político Pedagógico “não é uma peça 
burocrática e sim um instrumento de gestão e de 
compromisso político e pedagógico coletivo. Não 
é feito para ser mandado para alguém ou algum 
setor, mas sim para ser usado como referência para 
as lutas da escola.” (FREITAS et al., 2004, p. 69). 
Diante dessa citação, assinale a única alternativa 
INCORRETA sobre o Projeto Político Pedagógico.
a) Para que a escola, realmente, alcance os seus 
objetivos, é de fundamental importância que a 
construção e o acompanhamento do Projeto 
Político Pedagógico estejam alicerçados em uma 
administração participativa, coletiva, em que as 
decisões sejam democratizadas.
b) O Projeto Político Pedagógico da escola, quando 
bem construído e administrado por uma só pessoa, 
pode ajudar de forma decisiva a escola a alcançar 
os seus objetivos.
c) Precisa ser realizado entre seus autores com 
base em suas diferenças, sejam eles: pais, 
alunos, professores, comunidade, equipe técnico-
administrativa.
d) A realidade macro da sociedade, certamente, 
afeta a vida da escola, assim como também a 
afeta a sua realidade interna específica, o seu 
funcionamento, possibilidades e limites.
________________________________________

21. Segundo o Plano Municipal de Educação – Lei 
nº. 4.388, de 23 de junho de 2015, de Arapongas - 
PR, a execução do Plano Municipal de Educação e 
o cumprimento de suas metas e estratégias serão 
objeto de monitoramento contínuo e de avaliação 
periódica, realizados pelas seguintes instâncias:
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a) Secretaria da Educação de Arapongas - 
PR; Comissões de Educação da Câmara dos 
Vereadores; Conselho Municipal de Educação - 
CME; Fórum Municipal de Educação.
b) Secretaria da Educação de Arapongas – 
PR; Comissões de Educação da Câmara dos 
Deputados; Conselho Municipal da Saúde – CMS; 
Fórum Municipal de Educação.
c) Secretaria da Saúde de Arapongas - PR; 
Comissões de Arte e Cultura da Câmara dos 
Vereadores; Conselho Municipal de Educação - 
CME; Escola Municipal de Educação.
d) Secretaria da Educação de Arapongas - PR; 
Comissões Parlamentares da Câmara dos 
Vereadores; Conselho Municipal de Educação - 
CME; Fórum Municipal de Esportes.
________________________________________

22. Piaget, quando postula sua teoria sobre 
o desenvolvimento da criança, descreve-a, 
basicamente, em estados, que ele próprio chama 
de fases de transição. Assinale a alternativa que 
apresenta de forma correta essas fases.
a) Sensório-motor; Pré-operatório; Operatório-
concreto; Operatório-informal.
b) Fase oral; Fase anal; Fase fálica; Fase de 
Latência; Fase Genital.
c) Fase motora; Fase intelectual; Fase operacional; 
Fase concreta.
d) Sensório-motor; Pré-operatório; Operatório-
concreto; Operatório-formal.
________________________________________

23. “Brincar é também um grande canal para o 
aprendizado, senão o único canal para verdadeiros 
processos cognitivos”. (MACHADO, 2003, p.37) 
Diante dessa citação, assinale a alternativa que 
NÃO condiz com o objetivo do brincar.
a) Ao brincar a criança elabora sentidos para o 
mundo, para as coisas, para as relações.
b) O brincar favorece à criança um ambiente 
agradável, motivador, planejado e enriquecido.
c) Ao brincar, a criança pensa, reflete e organiza-se 
internamente para aprender aquilo que ela quer.
d) O brincar restringe a curiosidade, a observação, 
a intuição, a atividade, desfavorecendo o seu 
desenvolvimento pela experiência. 
________________________________________

24. O trabalho docente é uma atividade intencional, 
planejada conscientemente, visando atingir 
objetivos de aprendizagem. Por isso precisa ser 
estruturada e ordenada. Sobre isso, assinale a 
alternativa que corresponde aos elementos do 
trabalho pedagógico.
a) Objetivos, desenvolvimento, recursos, anexos e 
considerações finais.
b) Resumo, introdução, desenvolvimento e 
considerações finais.

c) Objetivos, conteúdos, encaminhamentos 
metodológicos e avaliação escolar.
d) Avaliação, resumo, objetivos, recursos e 
avaliação escolar.
________________________________________

25. A teoria de Piaget fala sobre a linguagem e o 
pensamento da criança orientado e consciente, no 
qual prossegue de objetivos presentes no espírito 
de quem pensa. É inteligente, e encontra-se 
adaptado à realidade e esforça-se por influenciá-la. 
É apto de verdade e erro. E pode ser comunicado 
através ______________.

Assinale a alternativa que completa corretamente 
a frase.
a) da habilidade motora.
b) da linguagem.
c) da escrita.
d) do pensamento.
________________________________________

26. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
em seu artigo 4º, afirma que “É dever da família, 
da comunidade, da sociedade em geral e do poder 
público assegurar, com absoluta prioridade, a 
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária”.
Assinale a alternativa em que a garantia de 
prioridade está INCORRETA.
a) Primazia de receber proteção e socorro em 
algumas circunstâncias.
b) Precedência de atendimento nos serviços 
públicos ou de relevância pública.
c) Preferência na formulação e na execução das 
políticas sociais públicas.
d) Destinação privilegiada de recursos públicos nas 
áreas relacionadas com a proteção à infância e à 
juventude.
________________________________________

27. O Estatuto da Criança e do Adolescente, em 
seu artigo 16, diz sobre o direito à liberdade que 
compreende os seguintes aspectos:
I - ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços 
comunitários, ressalvadas as restrições legais.
II - opinião e expressão.
III - crença e culto religioso.
IV - brincar, praticar esportes e divertir-se.
V - participar da vida familiar e comunitária, sem 
discriminação.
VI - participar da vida política, na forma da lei.
VII - buscar refúgio, auxílio e orientação.
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Assinale a alternativa correta.
a) Apenas I, II, IV, V, VII são corretas.
b) Apenas I, III, IV, V e VI são corretas. 
c) Apenas a III é correta.
d) Todas estão corretas.
________________________________________

28. Segundo as Normas e Princípios para  a 
Educação Infantil no Sistema de Ensino do Paraná, 
Deliberação nº 02/2005 – CEE (Conselho Estadual 
de Educação), de 06/06/05, em seu artigo 8° - o 
trabalho educativo deve propiciar:
 I - a constituição de conhecimentos e valores pela 
e com a criança. 
II - o contato com uma única linguagem, de forma 
significativa, havendo sobreposição do domínio do 
código escrito sobre as demais atividades. 
III - o jogo e o brinquedo como formas de 
aprendizagem importantes a serem utilizadas com 
a criança, uma vez que articulam o conhecimento 
em relação ao mundo. 
IV - observar, desrespeitar e devastar a natureza. 
V - estimular a criatividade, a autonomia, a 
curiosidade, o senso crítico, o valor estético e 
cultural.
Assinale a alternativa correta.
a) Apenas I, II, IV, V estão corretas.
b) Apenas I, III, e V estão corretas.
c) Todas estão incorretas.
d) Todas estão corretas.
________________________________________

29. No artigo 31 da Lei 9.394/96, Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a  Educação Infantil, a 
Educação Infantil será organizada de acordo com  
algumas regras comuns. As incumbências são:
I - avaliação mediante acompanhamento e registro 
do desenvolvimento das crianças, com o objetivo 
de promoção, mesmo para o acesso ao ensino 
fundamental;      

II - carga horária mínima anual de 600 (seiscentos) 
horas, distribuída por um mínimo de 240 (duzentos 
e quarenta) dias de trabalho educacional;         
III - atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) 
horas diárias para o turno parcial e de 8 (oito) horas 
para a jornada integral;
IV - controle de frequência pela instituição de 
educação pré-escolar, exigida a frequência mínima 
de 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas;         
 V - expedição de documentação que permita atestar 
os processos de desenvolvimento e aprendizagem 
da criança.  
Assinale a alternativa correta.
a) Somente I e III estão corretas.
b) Somente II está correta.
c) Somente IV está correta.
d) Somente V está correta.
________________________________________

30. Crianças são sujeitos sociais e históricos, 
marcadas, portanto, pelas contradições das 
sociedades em que estão inseridas. Reconhecemos 
o que é específico da infância. Esse modo de ver 
as crianças favorece entendê-las e também ver o 
mundo a partir do seu ponto de vista. Sobre isso, 
assinale a alternativa que indica uma afirmação que  
NÃO é específica da infância.
a) Seu poder de imaginação, a fantasia, a criação, a 
brincadeira entendida como experiência de cultura.
b) A infância é um estágio no qual a criança passa 
desapercebida, um processo igualitário para todas 
elas.
c) A infância, mais que estágio, é categoria da 
história: existe uma história humana porque o 
homem tem infância.
d) Crianças são cidadãs, pessoas detentoras 
de direitos, que produzem cultura e são nela 
produzidas.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 12/09/2016.


