
   

   
   
   

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INSTRUÇÕES 
 

01 - Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em 
local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado com 
etiqueta. 
 

02 - Não é permitido consulta, utilização de livros, códigos, dicionários, apontamentos, apostilas, 
calculadoras e etc. Não é permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem a respectiva identificação e 
o devido recolhimento de telefone celular, bip e outros aparelhos eletrônicos.  
 

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

04 - A duração da prova é de 04 (quatro) horas, exceto para os candidatos aos cargos de Educador Infantil e 
Professor que realizarão também, provas discursivas (redação), os quais terão acréscimo de 01 (uma) hora 
para a realização das mesmas, perfazendo, assim, um total de 05 (cinco) horas para a realização das provas 
objetivas e discursivas.  
 

05 - Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer 
absolutamente calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair 
da sala no término da prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal 
deverá ser comunicado. 
 

06 - O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, exceto para os cargos de 
Educador Infantil e Professor, cuja prova escrita objetiva constará de 40 (quarenta) questões de múltipla 
escolha. Leia-o atentamente. 
 

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

08 - Ao terminar a conferência do Caderno de Provas, caso o mesmo esteja incompleto ou tenha qualquer 
defeito, o candidato deverá solicitar ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamações posteriores 
neste sentido.  
 

09 - O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas objetivas a partir de decorridos 
90 (noventa) minutos do início de sua realização.  
 

10 - 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. 
 

11 - Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala o Caderno de Provas, o 
Cartão de Respostas devidamente assinado no local indicado e o Formulário de Resposta da Prova Discursiva 
(somente os cargos de Educador Infantil e Professor). 

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 
- Os gabaritos e os Cadernos das Provas aplicadas, para fins de recursos, estarão disponíveis nos sites 

www.tamandare.pr.gov.br e www.consulplan.net, a partir das 14h00min do primeiro dia útil após a aplicação 
das provas.  
  

- Os recursos deverão ser apresentados, conforme determinado no item 8 do Edital N°. 001/2009, sendo 
observados os seguintes aspectos: 
 

a) Será admitido recurso quanto às questões e aos gabaritos preliminares das provas somente no período de 
14h00min do dia 09 de novembro de 2009 às 14h00min do dia 10 de novembro de 2009, na forma 
estabelecida no item 8.4 deste Edital. 
 

b) A interposição de recursos poderá ser feita somente via Internet, através do Sistema Eletrônico de 
Interposição de Recursos, com acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à sua 
inscrição, apenas no prazo recursal à Consulplan, conforme disposições contidas no site 

www.consulplan.net, no link correlato ao Concurso Público.  
 

 atendimento@consulplan.com / www.consulplan.net 
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CCCAAARRRGGGOOO:::   EEEDDDUUUCCCAAADDDOOORRR   IIINNNFFFAAANNNTTTIIILLL   
 

TEXTO:            Bulas decifradas 
 

Novas regras tornam textos mais simples e respondem a dúvidas de pacientes 
 

As bulas de remédios vendidos no Brasil deverão ser redigidas com letras maiores e linguagem de fácil compreensão, 
no formato de perguntas e respostas. O novo modelo foi definido em resolução da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), publicada ontem no Diário Oficial. As novas bulas chegarão ao mercado a partir de julho de 2010, 
segundo a gerente-geral de Medicamentos da Anvisa, Tatiana Lowande. Ela espera que todos os remédios fabricados a 
partir de 2011 já venham acompanhados do novo modelo. Deficientes visuais terão direito a bulas especiais, inclusive em 
braile. (...) 

Haverá bulas diferenciadas para leigos e especialistas em saúde. A dos pacientes terá textos sem termos técnicos. Já a 
dos profissionais de saúde terá ficha técnica. Os remédios vendidos em farmácias trarão bulas para pacientes. O modelo 
para profissionais acompanhará as embalagens hospitalares. O diretor-presidente da Anvisa, Dirceu Raposo de Mello, 
disse que o objetivo é contribuir para o uso racional de medicamentos. Daí a preocupação em apresentar as informações 
de maneira didática.  

A resolução lista nove perguntas que deverão constar nas bulas para pacientes, seguidas das respectivas respostas. A 
primeira é: “Para que este medicamento é indicado?”. Uma das preocupações foi substituir o termo “contra-indicações” 
que, segundo Dirceu Raposo, pode confundir pacientes. Assim, a pergunta de número 8 é: “Quais os males que este 
medicamento pode causar?” 

– Queremos fazer com que o paciente entenda como fazer o uso correto do medicamento. Pesquisas nos Estados 
Unidos mostram que metade dos pacientes usa os remédios de forma incorreta. A informação é fundamental – disse 
Dirceu Raposo.                     (O Globo. 10/09/09. Ciência. Fragmento.) 

  

01) De acordo com as ideias do texto acima, analise as afirmativas: 
I. Depreende-se do texto que “uso racional de medicamentos” (2º§) significa possibilitar ao profissional da saúde a 

certeza de que o paciente obterá as informações para o seu tratamento de forma específica.  
II. O conectivo “Já” (2º§) estabelece uma relação de conclusão entre as ideias expressas em duas orações. 

III. A partir do desenvolvimento das ideias do texto, conclui-se que a palavra “fundamental” (4º§) está sendo 
empregada como “essencial, básica”.  

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) I  B) I, II   C) II   D) III    E) I, II, III 

 

02) “As novas bulas chegarão ao mercado a partir de julho de 2010, segundo a gerente-geral de Medicamentos da 
Anvisa, Tatiana Lowande.” A respeito do trecho anterior é correto afirmar que: 
A) Tratando-se da citação de um discurso alheio, ajusta-se a ele o uso linguístico distanciado da modalidade culta e 

formal da língua. 
B) Sustenta-se uma informação através de uma autoridade reconhecida num certo domínio do conhecimento.  
C) Trata-se de um enunciado em que seu conteúdo de verdade é aceito como válido por consenso, dentro de um certo 

espaço sociocultural. 
D) A informação dada baseia-se em operação de raciocínio lógico, tal como implicações de causa e efeito. 
E) O enunciado é desqualificado uma vez que foi atribuído à opinião pessoal do enunciador.      

 

03) Em “... a partir de 2011 já venham acompanhados do novo modelo.” o termo destacado expressa, no contexto, a 
ideia de:  
A) Tempo.   B) Intensidade.  C) Afirmação.  D) Modo.  E) Comparação. 

 

04) A preocupação em substituir o termo “contra-indicações” alegando uma possível confusão no entendimento 
dos pacientes demonstra:  
A) Que o público alvo deste texto, a bula de remédio, tem maior domínio da variedade padrão, em um nível elevado e 

técnico da linguagem.  
B) A importância do domínio de um nível elevado e técnico da linguagem já que é a variedade linguística de maior 

prestígio social. 
C) A valorização de uma linguagem rebuscada, cheia de neologismos.  
D) O objetivo de que os interlocutores possam participar do processo de interação da linguagem de forma satisfatória.  
E) Uma linguagem simples que valoriza o uso de metáforas para que haja melhor compreensão.  

 

05) O elemento coesivo “daí” no 2º§ serve para: 
A) Dar continuidade ao que foi dito anteriormente e acrescentar um outro dado.  
B) Introduzir uma argumentação contrária ao que se admite no período anterior.  
C) Iniciar um período que contém uma alternativa em relação ao que foi dito anteriormente.  
D) Introduzir uma informação decisiva, apresentada como acréscimo, como se fosse desnecessária. 
E) Introduzir retificações do que foi dito anteriormente.  
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MMAATTEEMMÁÁTTIICCAA  
 

06) Qual é o valor da soma b + c para que a função f(x)= x2 – bx – c tenha como raízes os números 8 e – 3? 
A) 23                        B) 27                 C) 29                             D) 31                            E) 34 

 

07) Em um banco existem 6 caixas para atender a uma fila única. Considerando que todos os clientes sejam 
atendidos em intervalos de tempo iguais, e que para atender 4 pessoas, um caixa gasta 10 minutos, assinale o 
tempo necessário para que 252 pessoas sejam atendidas nesse banco: 
A) 1 hora e 28 minutos.      D) 1 hora e 18 minutos. 
B) 1 hora e 45 minutos.      E) 1 hora e 36 minutos. 
C) 1hora e 30 minutos.  

 

08) Gustavo somou todos os números primos compreendidos entre 40 e 60. Qual das alternativas abaixo está 
correta em relação ao resultado obtido? 
A) É um número menor que 237.     D) É um número primo. 
B) É um número par.      E) É um número divisível por 7. 
C) É um número múltiplo de 3. 

 

09) Numa escola foram instalados 3 ventiladores de teto em algumas salas. Se o preço total desses ventiladores foi 
de R$1.200,00 e a instalação foi feita em 40% das salas, quanto ainda deverá ser gasto para instalar os 3 
ventiladores em cada uma das salas restantes, ainda desprovidas do aparelho? 
A) R$1.600,00  B) R$1.800,00   C) R$1.500,00   D) R$1.900,00   E) R$2.000,00  

 

10) César comprou duas canetas e uma lapiseira em uma papelaria e conseguiu um desconto de 20% na compra, 
pagando R$4,00. Cassiano comprou duas lapiseiras e uma caneta, e também conseguiu um desconto de 20%, 
pagando R$4,40. Podemos afirmar que nessa papelaria: 
A) Cada lapiseira custa R$1,80. 
B) O preço da caneta é a metade do preço da lapiseira. 
C) A caneta é R$0,50 mais cara que a lapiseira. 
D) A lapiseira é R$0,50 mais cara que a caneta. 
E) Cada caneta custa R$1,80. 

  

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  DDIIDDÁÁTTIICCOO--PPEEDDAAGGÓÓGGIICCOOSS  
  

11) A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), promulgada em 1996, consta de princípios que 
devem nortear a boa aprendizagem às práticas escolares. De acordo com a LDB, marque a alternativa 
INCORRETA: 
A) Liberdade de aprender como princípio de ensino. 
B) Garantia de padrões mínimos de qualidade de ensino, para o desenvolvimento do processo de ensino-

aprendizagem. 
C) Verificação do aprendizado como critério para o avanço nos cursos e séries. 
D) Manutenção da organização em séries anuais da Educação Básica, como forma de organizar e padronizar em 

todas as unidades federativas. 
E) Garantia às comunidades indígenas da utilização, no Ensino Fundamental, de processos próprios de aprendizagem. 

 

12) “A formação dos profissionais da educação, de modo a atender aos objetivos de diferentes níveis e modalidades de 
ensino, assim como as características de cada fase de desenvolvimento dos alunos, está definida pela Legislação 
Educacional, a Lei 9.394/96.” Considerando o enunciado dado, analise as afirmativas: 
I. O processo da profissionalização precisa ser visto na formação exclusiva, da educação inicial para a prática da 

docência. 
II. A relação entre teorias e práticas, para os fundamentos da formação do Professor não pode ser apenas de natureza 

técnica. 
III. O aproveitamento da formação e as experiências anteriores em instituições de ensino e outras atividades são 

essenciais para a prática pedagógica. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) I  B) I, II   C) II, III  D) II   E) III 

 

13) O Conselho Escolar (CE) tem papel decisivo na democratização da educação e da escola. São atribuições do 
CE, EXCETO: 
A) Convocar assembleias gerais da comunidade escolar ou de seus segmentos. 
B) Decidir a carga horária e os conteúdos ou áreas de estudo, juntamente com os especialistas da escola. 
C) Garantir a participação da comunidade escolar local, na definição do projeto político pedagógico da escola. 
D) Propor e coordenar discussões junto aos segmentos e votar nas alterações metodológicas, didáticas e 

administrativas da escola, respeitando a legislação vigente. 
E) Participar da elaboração do calendário escolar, no que compete à escola. 
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14) As evidências de pesquisas e estudos nas áreas de Psicologia, Antropologia, Sociologia e Linguística, entre 
outras Ciências Humanas e Sociais, indicam a necessidade de se considerar, no processo educacional, a 
indissociável relação entre conhecimentos, linguagem e afetos, como constituintes dos atos de ensinar e de 
aprender. Acerca destas evidências, analise: 
I. Essa relação essencial está expressa pelas múltiplas formas de diálogo concretizado nas relações entre gerações, 

ou seja, entre os próprios alunos ou entre eles e seus professores. 
II. Por meio de múltiplas interações entre alunos/professores, alunos/alunos, alunos/vídeos/mídias/materiais 

didáticos, entre outras, desenvolvem-se ações inter e intra subjetivas que geram conhecimentos e valores 
transformadores e permanentes. 

III. A valorização do diálogo em suas múltiplas manifestações, como forma efetiva de educar, de ensinar e de 
aprender com êxito, por meio de sentidos e significados expressos pelas variadas vozes, no ambiente escolar. 

IV. Ao trabalhar a relação entre conhecimento, linguagem e afeto, as equipes docentes deverão adotar propostas 
curriculares, levando em consideração as suas experiências, como importantes e únicas para protagonizar a 
constituição dos conhecimentos no seu ambiente escolar. 

 

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

 

15) De acordo com as Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental, são norteadores para as ações 
pedagógicas nas escolas: 
I. Os princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum. 

II. Os princípios políticos dos direitos e deveres da cidadania, do exercício da criticidade e do respeito a ordem e a 
democracia. 

III. Os princípios estéticos da sensibilidade, da criatividade e da diversidade de manifestações artísticas e culturais. 
 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) alternativa(s): 
A) I, II  B) II   C) I, III   D) III   E) I, II, III 

 

16) Analise os textos abaixo: 
I. “...nascem da necessidade de se construir uma referência curricular nacional para o Ensino Fundamental que 

possa ser discutida e traduzida em propostas regionais nos diferentes estados e municípios brasileiros, em 

projetos educativos nas escolas e nas salas de aula.” 

II. “... não se constituem de novas áreas, mas um conjunto de temas que aparecem transversalizados, permeando a 

concepção das diferentes áreas, seus objetivos, conteúdos e orientações didáticas.” 
 

Assinale a alternativa correta: 
A) Os dois textos referem-se às organizações para reorganização das escolas públicas emanadas do Conselho Federal 

de Educação. 
B) O primeiro texto refere-se à Lei de Diretrizes e Bases e o segundo, aos Parâmetros Curriculares Nacionais. 
C) Os dois textos referem-se aos Parâmetros Curriculares Nacionais. 
D) Os dois textos referem-se às Diretrizes Curriculares para Educação Básica. 
E) O primeiro texto refere-se ao conjunto de normas estabelecidas pelas Secretarias de Estados da Educação e o 

segundo, ao Conselho Estadual de Ensino Médio. 
 

17) Os estudos sobre currículos realizados desde as últimas décadas do século XX, destacam a existência nas 
escolas, de níveis diferentes de currículo:  
 

1- Formal.    2 - Real.   3 - Oculto. 
 

Analise as afirmativas abaixo, relacionando-as aos níveis de currículo citados anteriormente: 
(     ) Currículo estabelecido pelos sistemas de ensino; expresso em diretrizes curriculares, objetivos e conteúdos das 

áreas ou disciplinas de estudo. 
(     ) Representa tudo que os alunos aprendem pela convivência espontânea em meio às várias práticas, atitudes, 

comportamentos, percepções que vigoram no meio social e escolar. 
(     ) Conjunto de aprendizagens que os alunos precisam internalizar, de forma intencional e programada mas, de 

fato, há aprendizagens consumadas fora do previsto, formalmente desejadas ou não pelos agentes escolares. 
(     ) Currículo submetido a transformações, tanto pelos professores, quanto pelos alunos, obrigando a escola a 

considerar a sua cultura e não apenas as diretrizes estabelecidas pelo sistema de ensino. 
A sequência está correta em: 
A) 1, 2, 2, 3  B) 1, 3, 3, 2  C) 2, 1, 3, 3  D) 3, 2, 1, 1  E) 2, 3, 3, 1 

 

18) “Todos os brasileiros têm direito, por força constitucional e por existência de cidadania, a uma educação de 
qualidade. Uma das dimensões relevantes para o desenvolvimento dessa necessária qualidade, é uma adequada 
organização e gestão escolar, que quando  totalmente articuladas,  propiciam um processo significativo de ensino 
e aprendizagem.” Acerca disso, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 
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(     ) As diretrizes e normas comuns ao sistema de ensino devem ser levadas em consideração pelos 
estabelecimentos. 

(     ) É preciso oferecer uma organização racional do espaço escolar que permitam condições mínimas de 
desenvolvimento das atividades de ensino-aprendizagem. 

(     ) Uma das características da gestão democrática é cuidar para evitar a burocratização e a rotinização da gestão, 
priorizando prazos, procedimentos, atas e ofícios, em detrimento do pensar e do agir coletivo. 

(     ) A escola tem a obrigação de prestar contas à sociedade acerca do trabalho educativo realizado. 
(     ) Garantir formas de informar a família sobre a frequência e o desempenho do aluno, conforme disposto na LDB. 
 

A sequência está correta em: 
A) V, V, V, V, V B) V, V, F, V, F C) V, V, V, F, F D) F, F, V, V, F  E) V, F, V, F, F 

 

19) De acordo com o Referencial Curricular Nacional para Ensino Infantil, os conteúdos abrangem, além de fatos, 
conceitos e princípios, também os conhecimentos relacionados a procedimentos e atitudes, valores e normas 
como objetivos de aprendizagem. Assim, estão distribuídos: 

 
 

1 - Conteúdos Conceituais. 2 - Conteúdos Procedimentais. 3 - Conteúdos Atitudinais. 
 

Analise as afirmativas abaixo, relacionando-as às categorias especificadas anteriormente: 
a)  A aprendizagem está diretamente relacionada à possibilidade de a criança construir instrumentos e estabelecer 

caminhos que permitam a realização de suas ações. 
b)  Referem-se à construção ativa das capacidades para operar símbolos, ideias, imagens e representações que 

permitem atribuir sentido a realidade. 
c)  A aprendizagem de conteúdos desse tipo, implica uma prática coerente, onde os valores, as normas e atitudes que 

se pretendem trabalhar estejam presentes desde as relações entre as pessoas até a seleção de conteúdos. 
 

A sequência está correta em: 
A) 1a, 3b, 2c B) 1b, 2a, 3c  C) 1c, 2b, 3c  D) 1c, 2c, 3a  E) 1c, 2a, 3c 

 

20) Sobre a Lei nº 11.274/2006 está correto afirmar que, EXCETO: 
A) Estabelece Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. 
B) Regulamenta o Ensino Fundamental para nove anos. 
C) Estabelece que na Educação Infantil, em sua primeira etapa de ensino, a creche atende à faixa etária de crianças 

até três anos de idade. 
D) A matrícula para o Ensino Fundamental é obrigatória a partir dos seis anos de idade. 
E) Estabelece que os Estados, Municípios e Distrito Federal terão prazo até o ano de 2.010 para se adaptarem à 

mudança. 
CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  

  

21) Piaget criou como investigação, que denominou epistemologia genética, onde estabeleceu estágios básicos do 
desenvolvimento cognitivo da criança. De acordo com o enunciado, analise as afirmativas a seguir: 
1. O estágio sensório-motor se caracteriza pelo surgimento da capacidade de dominar a linguagem e a representação 

do mundo por meio de símbolos. 
2. O egocentrismo explica o caráter mágico e pré-lógico do raciocínio infantil. 
3. O estágio pré-operacional vai dos dois aos sete anos de idade. 
4. No primeiro estágio, que vai até os dois anos, as crianças adquirem seus reflexos básicos para gerarem ações 

prazerosas ou vantajosas e também desenvolverem a percepção de si mesmo e dos objetos à sua volta. 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
A) 1, 2  B) 2, 3, 4  C) 1, 2, 3  D) 2, 3   E) 1, 3, 4  

 

22) Tanto para Piaget, quanto para Vygotsky, o aprendizado se dá por interação entre estruturas internas e 
externas. Contrapondo a obra piagetiana à obra do pensador russo, Vygotsky, está correto afirmar que: 
A) A diferença, segundo Vygotstky, desse aprendizado depende fundamentalmente da influência ativa do meio 

social, que Piaget tendia a considerar apenas uma interferência na construção do conhecimento. 
B) Para Vigotsky, os processos individuais e internos de aquisição da aprendizagem ultrapassam as interações 

externas. 
C) Para Piaget, o intelecto é formado por esquemas capacitados a evoluir e se tornam progressivamente mais 

complexos, embora opositor às teorias inatistas, tanto quanto Vygotsky. 
D) A aprendizagem é um processo exclusivo de reorganização cognitiva, importante para o desenvolvimento do 

sujeito. 
E) Para as duas teorias, a formação do pensamento depende basicamente da coordenação dos esquemas sensórios-

motores e não da linguagem. 
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23) Na perspectiva psicanalítica, para que a criança tenha acesso à linguagem, é necessário que elabore o 
Complexo de Édipo. Freud (1916, 1917) evidencia a importância deste complexo na estruturação da 
personalidade, para que se possa aprender a ler e a escrever. De acordo com as fases psicossexuais do 
desenvolvimento da criança e, considerando o enunciado dado, o complexo de Édipo está relacionado à fase: 
A) Oral.   B) Fálica.   C) Anal.   D) Latência.   E) Genital. 

 

24) De acordo com o Capítulo I – Da Educação Infantil: finalidades e objetivos, contido na Deliberação 02/05 do 
Conselho Estadual de Educação do Paraná, está correto afirmar que, EXCETO: 
A) A Educação Infantil é a primeira etapa da educação básica. 
B) A Educação Infantil deve cumprir com as funções indispensáveis e indissociáveis de educar e cuidar. 
C) A Educação Infantil não poderá ser oferecida em instituições educacionais que atendam a outros níveis de ensino. 
D) As crianças com necessidades especiais serão preferencialmente atendidas na rede regular, em Centros de 

Educação Infantil, público ou privado. 
E) As instituições infantis deverão, além da sua função educativa, assegurar complementação à ação da família no ato 

de cuidar das crianças. 
 

25) Analise: 
I. Constitui-se de referências e orientações pedagógicas que visam contribuir com a implantação ou implementação 

de práticas educativas de qualidade. 
II. Contribui com as políticas e programas de Educação Infantil, socializando informações, discussões e pesquisas, 

subsidiando o trabalho de professores e técnicos da Educação Infantil. 
III.  Considera as especificidades efetivas, emocionais, sociais e cognitivas das crianças de zero a seis anos, com 

experiências oferecidas, que podem contribuir para o exercício da cidadania. 
IV. É um conjunto de propostas que responde às necessidades de referências nacionais, que considera a pluralidade e a 

diversidade da sociedade brasileira. 
É(são) característica(s) do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) apenas a(s) 
afirmativa(s): 
A) I, II, III, IV B) II, III  C) II   D) III, IV  E) III 

 

26) A avaliação, de acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, deve ser, EXCETO:  
A) De observações e registro diário pelo Professor, das impressões que compõem um rico material de reflexão e 

ajuda para o planejamento educativo. 
B) De registros de gravação de áudio e vídeo e fotografias. 
C) Na última etapa da pré-escola, a conhecida “classe de alfabetização”, onde a criança deve ser avaliada para 

classificação. 
D) Sistemática e contínua para a melhoria da ação educativa. 
E) Fundamentada no conhecimento das etapas do desenvolvimento infantil. 

 

27) Pesquisadores e estudiosos vêm traçando paralelos entre o desenvolvimento infantil e o exercício da expressão 
musical. Para que a música no contexto da Educação Infantil, contribua para a construção de uma linguagem 
significativa, NÃO deverá ser realizada de forma:  
A) Centrada na experimentação e na imitação, tendo como produtos musicais a interpretação, a improvisação e a 

composição. 
B) Apreciativa e perceptiva de sons ou silêncios, buscando desenvolver por meio do prazer da escuta, a capacidade 

de observação, análise e reconhecimento. 
C) A desenvolver a expressão, o equilíbrio, a autoestima e a integração social. 
D) A atender à formação de hábitos, à memorização de conteúdos que podem ser acompanhados de gestos corporais, 

imitados pelas crianças de forma mecânica e estereotipada. 
E) Reflexiva sobre questões referentes à organização, criação e produtos e produtores que oferecem condições para 

habilidades de formulação de hipóteses e elaboração de conceitos. 
 

28) Acerca do Título V – dos Níveis e das Modalidades de Educação e Ensino – da Lei n°.9394/96 (Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional), considere a citação sobre a Educação Infantil e marque a 
alternativa INCORRETA:  
A) Será oferecida em creches, em quantidades equivalentes para crianças de até três anos de idade. 
B) Não ocorrerá avaliação na Educação Infantil com objetivo de promoção para acesso ao Ensino Fundamental. 
C) Tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e 

social, complementando a ação da família e da comunidade. 
D) É a primeira etapa do Ensino Fundamental. 
E) Será oferecida em pré-escolas, para crianças de quatro a seis anos de idade. 
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29) Analise as afirmativas abaixo, de acordo com a Lei Orgânica Municipal de Almirante Tamandaré: 
I. O Prefeito Municipal fará publicar, até 30 (trinta) dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido 

da execução orçamentária. 
II. A Câmara Municipal poderá ter sua própria contabilidade. 

III. O município de Almirante Tamandaré integra a divisão administrativa do estado do Paraná.  
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) II  B) III   C) I, II   D) II, III  E) I, II, III 

 

30) São atribuições do município de Almirante Tamandaré, no âmbito do Sistema Único de Saúde, EXCETO: 
A) Executar serviços de vigilância epidemiológica,vigilância sanitária, alimentação e nutrição. 
B) Planejar a política de insumos e equipamentos para a saúde. 
C) Formar consórcios intermunicipais de saúde. 
D) Gerir hospitais e laboratórios públicos de saúde. 
E) Planejar, organizar, gerir, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde.  
 

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  GGEERRAAIISS  
  

31) No território brasileiro, as reservas de águas subterrâneas em aquíferos são estimadas em 112 trilhões de 
metros cúbicos, e o mais importante deles, é o Aquífero Guarani. Trata-se da principal reserva de água doce 
subterrânea da América do Sul, com 1,19 milhão de quilômetros quadrados, e se estende nos seguintes estados 
do Brasil: 
A) Paraíba, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 
B) São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Paraná, Rio Grande do Sul. 
C) Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Bahia. 
D) Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 
E) Mato Grosso do Sul, Roraima, Tocantins, Goiás, Pará, Ceará, Alagoas e Rio Grande do Norte. 

 

32) O Estado de Israel firma-se como a mais moderna economia do Oriente Médio, mas não consegue superar 
conflitos, que o acompanham desde o seu “nascimento”. O Estado de Israel chegou aos 60 anos de fundação, 
em maio de 2008, tendo se tornado uma economia dinâmica e altamente tecnológica, mas vive desde sua 
criação, em 1948, em constante conflito com o(a): 
A) Egito, devido às possessões hidráulicas.  
B) Síria, por conta das divergências étnico-religiosas. 
C) Iraque, por causa das jazidas de petróleo e carvão mineral. 
D) Arábia Saudita, por questões político-econômicas. 
E) Palestina, principalmente por questões territoriais. 

  

33) “Três universidades federais lideram o ranking de aprovações no exame da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB): a de Brasília (UnB), com 97,2% de aprovação, a da Bahia (95,2%) e a de Santa Catarina (92,1%). Já a 
Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da Universidade de São Paulo (USP), ficou em 11º lugar. Essa 
foi a primeira vez que São Paulo participou da prova unificada nacional, criada em 2007. Por isso, foi possível 
comparar o desempenho das instituições. Até então, o exame era feito regionalmente. A aprovação no exame 
da Ordem, como a prova é conhecida, é requisito obrigatório para que o bacharel exerça a profissão de 
advogado.” (Estado de S. Paulo.Copyright © Agência Estado. Nenhuma das informações contidas neste servidor pode ser reproduzida, 
seja a que título for, sem o acordo prévio da Agência Estado.) 
 

Em relação aos demais cursos, existem indicadores que avaliam o nível dos cursos superiores do Brasil, sob o 
gerenciamento do MEC (Ministério da Educação e Cultura) e, consequentemente, o nível dos discentes. Uma 
delas é uma prova anual e obrigatória, em que alguns cursos são testados, de forma que em três anos, todos 
sejam avaliados. Trata-se do(a):  
A) SINAES.      D) PROUNI. 
B) ENADE .      E) PROVA BRASIL.     
C) ENEM. 

 

34) Pedro Butcher explica o cinema da “retomada” em livro da Folha Online  
 

“Termo tão desgastado quanto manipulado, ‘retomada’ é o nome dado ao ‘cinema brasileiro hoje’. Ele designa a 
recuperação da produção cinematográfica no Brasil a partir de 1993-94, em um processo que gerou filmes de grande 
impacto – como ‘Central do Brasil’ e ‘Cidade de Deus’ – e estimulou o surgimento de mais de cem novos cineastas e 
permitiu a continuidade da obra de vários diretores veteranos.”  
“O cinema brasileiro contemporâneo tem enfrentado dilemas políticos, econômicos e estéticos na tentativa de 
reconquistar o público e se estabelecer definitivamente no nosso cenário cultural”, diz o autor.  
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Dentre os filmes brasileiros que podem ser colocados nessa concepção de “Cinema de Retomada”, podemos 
apontar: 
A) Deus e o diabo na terra do sol.    D) Benjamim. 
B) Terra em transe.      E) O dragão da maldade contra o santo guerreiro. 
C) Barravento. 

 

35) “A Igreja Católica da Colômbia anunciou nesta quarta-feira que pretende liderar um processo, com 
autorização do governo para a pronta libertação de 24 reféns sequestrados pela guerrilha. Trata-se do mais 
recente esforço para a libertação de reféns de caráter político em poder da guerrilha comunista, alguns dos 
quais estão há quase 12 anos sequestrados no meio da floresta. Nas provas de sobrevivência, a maioria dos 
sequestrados pede ao governo que chegue a um acordo com a guerrilha que os permita reconquistar a 
liberdade e colocar fim ao pesadelo que enfrentam todos os dias no cativeiro no meio da floresta.” 
(http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u625017.shtml 17/09/2009 – 09h01 ) 
 

Os guerrilheiros a que se refere o enunciado fazem parte: 
A) Das FARC.      D) Do movimento TUPAC AMARU. 
B) Da Guerrilha do Araguaia.    E) Das OLPs. 
C) Do Movimento MR8. 

  

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  LLOOCCAAIISS  
  

36) Sobre a história do município de Almirante Tamandaré, analise as afirmativas: 
I. O município de Almirante Tamandaré tem seu desenvolvimento histórico ligado às explorações auríferas do sertão 

de Curitiba. 
II. Os primeiros habitantes do município de Almirante Tamandaré foram os índios Tinguis, silvículas de índole dócil 

e pacífica, que cederam as terras aos brancos exploradores. 
III. O município de Almirante Tamandaré é conhecido como “cidade dos minérios”. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) II  B) II, III  C) III   D) I, II, III  E) I, II 

 

37) Acerca do turismo no município de Almirante Tamandaré, marque V para as afirmativas verdadeiras e F 
para as falsas:  
(     ) O Parque Ambiental Jardim Mônica possui trilhas, playground e um centro de educação ambiental. 
(     ) O Recanto dos Padres é uma área de lazer com bosques, riachos, churrasqueiras coletivas cobertas e 

individuais, campos de futebol e quadra de voleibol. 
(     ) O Circuito da Natureza de Turismo Rural se propõe ao resgate do pioneirismo da região e a promoção do 

desenvolvimento sustentável. 
A sequência está correta em: 
A) V, V, F  B) F, V, F  C) F, F, V  D) V, V, V  E) V, F, V 

 

38) Assinale a afirmativa INCORRETA:  
A) A padroeira do município de Almirante Tamandaré é Nossa Senhora da Conceição. 
B) A bandeira de Almirante Tamandaré tem, na cor verde, a representação das riquezas naturais do município, e a cor 

azul faz referência ao céu. 
C) O município de Almirante Tamandaré está inserido no domínio da Mata Atlântica. 
D) No setor agrícola, o município de Almirante Tamandaré, aparece como produtor de feijão, arroz, melancia e 

limão. 
E) No dia 28 de outubro, comemora-se o aniversário do município de Almirante Tamandaré. 

 

39) São municípios limítrofes ao município de Almirante Tamandaré, EXCETO: 
A) Rio Branco do Sul.      D) Curitiba. 
B) Itaperuçu.      E) Jacupiranga. 
C) Campo Magro. 

 

40) Analise as afirmativas: 
I. O atual prefeito do município de Almirante Tamandaré é Vilson Rogério Goinski. 

II. O município de Almirante Tamandaré está situado a sudeste do Paraná e é parte da Região Metropolitana de 
Curitiba, ao norte da capital do estado. 

III. A Igreja de Nossa Senhora da Luz foi construída sobre um morro de pedra, no município de Almirante 
Tamandaré, e é conhecida como Igreja do Marmeleiro. 

IV. O município de Almirante Tamandaré possui uma estação de rádio, Rádio Barigui. 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
A) I, II  B) I, II, III, IV  C) III, IV  D) I, II, III  E) II, III, IV 
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PROVA DISCURSIVA – REDAÇÃO 
 
 
 
 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

• A Prova Discursiva é de caráter classificatório e eliminatório, constituída de uma redação, a ser 

desenvolvida sobre o tema proposto. 

• O candidato deverá formular a redação com extensão mínima de 20 (vinte) e máxima de 30 (trinta) 

linhas.  

• A Prova Discursiva deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta azul ou 

preta.  

• O candidato receberá nota zero na Prova Discursiva em casos de fuga ao tema, de não haver texto, de 

manuscrever em letra ilegível ou grafada com interferência e/ou a participação de outras pessoas, salvo 

em caso de candidato portador de deficiência que o impossibilite de redigir textos, como também 

candidato que solicitou atendimento especial para este fim, nos termos do Edital. Será desconsiderado, 

para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que 

ultrapassar a extensão máxima permitida. 

• A redação terá o valor máximo de 05 (cinco) pontos. Para efeito de avaliação da Prova Discursiva serão 

considerados os seguintes elementos de avaliação: 
 

ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO DA REDAÇÃO  

Competências  Elementos da Avaliação  Total de pontos por 
critério  

I  Competência I – domínio da norma culta da língua escrita.  01 ponto  

II  Competência II – desenvolvimento do tema.  01 ponto  

III  Competência III – organização e interpretação de informações e argumentos.  01 ponto  

IV  Competência IV – conhecimento dos mecanismos linguísticos.  01 ponto  

V  Competência V – elaboração de intervenção para o tema abordado. 01 ponto  

 
 
 

TEMA PROPOSTO 
 

Paulo Freire destacou-se por seu trabalho na área da educação popular, voltada tanto para a 
escolarização quanto para a formação da consciência. Redija a redação, de acordo com a asserção-
razão aprimorada pelos pensamentos de Paulo Freire. 

 
“É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz de tal forma que, num dado 
momento, a tua fala seja a tua prática.” 
 

PORQUE 
 
“É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima 
prática. O próprio discurso teórico, necessário à reflexão crítica, tem de ser de tal modo concreto 
que quase se confunda com a prática.” 

 
 
 
 
 
 



CCCOOONNNCCCUUURRRSSSOOO   PPPÚÚÚBBBLLLIIICCCOOO   –––   PPPRRREEEFFFEEEIIITTTUUURRRAAA   MMMUUUNNNIIICCCIIIPPPAAALLL   DDDEEE   AAALLLMMMIIIRRRAAANNNTTTEEE   TTTAAAMMMAAANNNDDDAAARRRÉÉÉ///PPPRRR    

EDUCADOR INFANTIL 
   www.consulplan.net         atendimento@consulplan.com - 10 -

REDAÇÃO 
 

01 _____________________________________________________ 
02 _____________________________________________________ 
03 _____________________________________________________ 
04 _____________________________________________________ 
05 _____________________________________________________ 
06 _____________________________________________________ 
07 _____________________________________________________ 
08 _____________________________________________________ 
09 _____________________________________________________ 
10 _____________________________________________________ 
11 _____________________________________________________ 
12 _____________________________________________________ 
13 _____________________________________________________ 
14 _____________________________________________________ 
15 _____________________________________________________ 
16 _____________________________________________________ 
17 _____________________________________________________ 
18 _____________________________________________________ 
19 _____________________________________________________ 
20 _____________________________________________________ 
21 _____________________________________________________ 
22 _____________________________________________________ 
23 _____________________________________________________ 
24 _____________________________________________________ 
25 _____________________________________________________ 
26 _____________________________________________________ 
27 _____________________________________________________ 
28 _____________________________________________________ 
29 _____________________________________________________ 
30 _____________________________________________________ 

 


