
 

 
 

PERÍODO MANHÃ 

CONCURSO PÚBLICO 001/2020 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ – PR  
 

Atenção: Leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de 
Respostas.
 
1. Seu caderno deve conter 30 (trinta) questões, com 04 (quatro) alternativas, assim dispostas: 

 
Disciplina Composição 
Língua Portuguesa 1 a 4 
Informática Básica 5 a 7 
Conhecimentos Gerais 8 a 9 
Conhecimentos Específicos 10 a 30 

 
2. A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas. 
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente 

acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova.  
4. Para uso do sanitário e/ou beber água, você deverá solicitar ao Fiscal de Sala e somente levantar 

após autorização. 
5. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova. 
6. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão 

realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da 
prova. 

7. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, 
calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, 
conforme constante no edital de abertura. Caso o fiscal constate alguma irregularidade irá anotar 
em Ata da Sala, para devidas providências da Comissão Organizadora. 

8. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta 
azul ou preta, Caderno de Questões e Folha de Respostas. 

9. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho. 
10. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de 

erro, chame o fiscal. Após conferir, assine no campo destinado à assinatura do candidato. 
Em hipótese alguma ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. 
Cuidado, pois esse será o único documento válido para correção.  

11. Caso algum equipamento eletrônico emita som, mesmo que desligado e lacrado no plástico de 
pertences, o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso. 

12. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta. Atenção: 
verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento. 

13. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada, em branco ou preenchidas de forma 
diferente das instruções serão anuladas. 

14. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e 
Caderno de Questões, se for o caso. 

15. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado 
do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal. 

16. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal. 
17. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material 

da sala. 
18. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova. 
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Língua Portuguesa 
 
Leia o texto para responder as questões. 
 

O misterioso caso de Agatha Christie 
Em 1920, exatamente um século atrás, ela publicou seu 

primeiro livro. Entenda como viagens exóticas, timidez 
crônica e uma pontinha de farmacêutica na 1ª Guerra 
transformaram uma dama vitoriana na escritora mais 

vendida e traduzida da história da civilização. 
Texto: Carolina Fioratti 

 
 Era 4 de dezembro de 1926. O dia nasceu sob o peso 
do ar gelado e úmido do inverno inglês. Um garoto encontra um 
calhambeque Morris Cowley abandonado em uma vala às 
margens de uma estradinha de terra, no interior da reserva 
natural de Newlands Corner. Logo depois, chega um motorista 
de caminhão; eles avisam a polícia.  
 Nos bancos do veículo, havia uma carteira de 
habilitação vencida e algumas roupas femininas. A 700 metros 
do local, fica um lago chamado Silent Pool – em português, 
“piscina silenciosa”. De início, todos pensaram que a motorista 
havia se afogado ali na madrugada anterior.  
 A vítima era Agatha Christie, 36, e ela havia acabado 
de se tornar uma personagem de seus próprios livros. Naquele 
ano, a escritora perdeu a mãe, e seu marido, o Coronel 
Archibald Christie, pediu divórcio porque havia se apaixonado 
por outra mulher. Consternada, às 21h45 da noite de 3 de 
dezembro, Agatha subiu no carro e desapareceu. De Archibald, 
guardou o sobrenome – com o qual assinou toda a sua obra. 
 Dez dias depois, a polícia encontrou a desaparecida no 
tradicional hotel Hydro, a 300 quilômetros de Newlands 
Corner. É a mesma distância que separa a capital paulista de 
Paraty (RJ), mas Agatha teve lapsos de memória – não se 
lembrava de ter embarcado em dois trens para percorrê-la. Ela 
estava hospedada como Teresa Neele, sobrenome da mulher 
pela qual o ex-marido a largou. Nesse meio-tempo, tabloides e 
repórteres carniceiros acompanharam a investigação de perto e 
espalharam todo tipo de boato.  
 Acusaram Agatha de armar o desaparecimento para se 
vingar de Archibald ou para propagandear seu primeiro hit, O 
Assassinato de Roger Ackroyd – já que ela, embora famosa, 
ainda não era a celebridade que se tornaria depois: a autora mais 
traduzida da história, na frente de Verne e Shakespeare (que 
ficam em segundo e terceiro).  
 Ela não precisava sair no jornal para ficar famosa, é 
claro: seus livros falam por si só. O grande mistério de Agatha 
Christie não é seu sumiço, mas sua carreira. Como uma típica 
dama vitoriana – que cresceu e casou em uma sociedade 
machista, e sequer frequentou a escola – pôde cultivar seu 
talento inigualável e construir os quebra-cabeças literários mais 
influentes de todos os tempos?  
[...] 

Disponível em: https://super.abril.com.br/especiais/o-misterioso-caso-de-agatha-
christie/ 

 
1. Assinale a alternativa correta de acordo com o texto. 
a) Agatha foi uma grande artista. 
b) Agatha foi uma grande escritora. 
c) Agatha foi uma grande dama vitoriana. 
d) Agatha foi uma grande rebelde. 
 
 
 
 
 
 

2. Analise: “Naquele ano, a escritora perdeu a mãe, e 
seu marido, o Coronel Archibald Christie, pediu 
divórcio porque havia se apaixonado por outra 
mulher.” E assinale a alternativa incorreta. 

a) Há a presença de uma conjunção. 
b) Há a presença de um advérbio. 
c) Há um aposto. 
d) A oração está no presente. 
 
3. Assinale a alternativa que apresenta um vocábulo 

com 8 fonemas. 
a) Calhambeque. 
b) Naquele. 
c) Literários. 
d) Guerra. 
 
4. Assinale a alternativa que apresenta uma 

paroxítona. 
a) Famosa. 
b) Típica. 
c) Local. 
d) Úmido. 
 

Informática Básica 
 
5. Analise as alternativas e assinale a que melhor define 

a ação da função Alt + F4, considerando que o 
usuário esteja usando o Windows 10, instalação 
padrão, português do Brasil. 

 Obs.: o sinal de + não faz parte do comando, significa 
que as teclas devem ser pressionadas 
simultaneamente. 

a) Desfazer uma ação. 
b) Mudar o layout do teclado quando houver vários layouts 

de teclado disponíveis. 
c) Fechar o item ativo ou sair do aplicativo ativo. 
d) Copiar o item selecionado. 
 
6. Considerando o MS-Word 2016 (em português e em 

sua configuração padrão), analise as alternativas e 
assinale a que representa o nome da opção na barra 
de menu que dá acesso ao recurso de SmartArt. 

a) Design. 
b) Inserir. 
c) Referência. 
d) Correspondências. 
 
7. Analise as alternativas e assinale a que corretamente 

representa a sigla do protocolo que serve para 

receber mensagens eletrônicas pela internet. 
a) HTML 
b) HTTPS 
c) TCP/IP 
d) SMTP 
 

Conhecimentos Gerais 
 
8. Segundo o Art. 69 da Lei Orgânica Municipal quem 

são os auxiliares do prefeito? 
a) Os Eleitores. 
b) Os Vereadores. 
c) Os secretários municipais 
d) Os membros do Ministério Público. 
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9. Qual o nome dos atuais presidentes da Câmara dos 
Deputados e Senado Federal respectivamente? 

a) Michel Temer e Aécio Neves. 
b) Eduardo Bolsonaro e Alexandre Frota. 
c) Aníbal Gomes e Roberto Requião. 
d) Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. 
 

Conhecimentos Específicos 
 
10. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), nos dois primeiros anos do Ensino 
Fundamental, a ação pedagógica deve ter como foco 
a alfabetização, a fim de garantir amplas 
oportunidades para que os alunos se apropriem do 
sistema de escrita alfabética de modo articulado ao 
desenvolvimento de outras habilidades de leitura e de 
escrita e ao seu envolvimento em práticas 
diversificadas de 

a) leituras. 
b) atividades. 
c) tarefas. 
d) letramentos. 
 
11. É por meio da atividade de mediação pedagógica 

desenvolvida pelo professor, que se concretizará a 
aprendizagem, muitas vezes potencializada pela 
___________________. Esse movimento de 
aprendizagem mediado é o que permitirá 
desenvolver as funções psicológicas superiores. 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna. 

a) Integração 
b) Compensação 
c) Socialização 
d) Mediação 
 
12. A criança nesta fase da escrita nem desconfia que as 

letras possam ter qualquer relação com os sons da 
fala. Ela só sabe que se escreve com símbolos, mas 
não relaciona esses símbolos com a linguagem oral. 
Acha que as coisas grandes devem ter nomes com 
muitas letras e coisas pequenas nomes com poucas 
letras. Esse conflito faz com que ela avance para 
outro patamar. Este nível de escrita refere-se ao 

a) Silábico-alfabética. 
b) Alfabética.  
c) Pré-silábica. 
d) Silábica. 
 
13. No entendimento dos autores Vygotsky, Luria e 

Leontiev o que determina o desenvolvimento da 
criança é sua própria condição de vida. Com isso 
adquire a aprendizagem por meio da interação social 
e a mediação possibilita ao indivíduo a 
aprendizagem. Nesse sentido é correto afirmar que 

a) o ser humano precisa do outro para aprender e trocar 
conhecimento. 

b) o ser humano precisa aprender em um ambiente isolado.  
c) o ser humano precisa aprender por si mesmo. 
d) o ser humano pode viver sozinho. 
  
 
 
 
 
 

14. As três fases do método ___________________ são 
prática, teoria e prática, na construção do 
conhecimento escolar. 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna. 

a) Tradicional 
b) Dialético 
c) Histórico cultural 
d) Montessori 
 
15. No que diz respeito à Educação do Campo, a 

organização escolar é formada por períodos de aulas 

concentradas seguidos por períodos em que os alunos 

voltam para suas casas para desenvolver projetos e 

aplicar técnicas que aprenderam em hortas, pomares 

e criações. Essa pedagogia é chamada 
a) da Alienação 
b) da Atividade. 
c) da Associação. 
d) da Alternância. 
 
16. O papel do professor na promoção de uma 

aprendizagem significativa tem início na clareza que 
ele tem a respeito da concepção social da Educação e, 
consequentemente do seu próprio papel social. O 
professor, diante das dificuldades de seus alunos, cria 
diferentes estratégias de aprendizagem com o 
objetivo de transformar os alunos em aprendizes 
mais eficazes. Assinale a alternativa que não condiz 
com essa ideia. 

a) Retomar o conteúdo, levando o aluno a refletir e 
internalizar o conhecimento. 

b) Cativar o aluno e com isso levá-lo a se apropriar do 
conhecimento. 

c) Ministrar os conteúdos sem se preocupar com a 
dificuldade do aluno. 

d) Buscar novas práticas para que o aluno assimile o 
conhecimento ministrado. 

 
17. É de extrema importância que, nos dias atuais, o 

professor seja um profissional aberto a novas 
metodologias, que sempre busque novos conteúdos e 
formas de ensino, práticas que se relacionem e 
envolvam o aluno. A música entretém e desperta a 
atenção da criança, ajudando o professor a manter a 
disciplina em sala de aula. Sendo uma atividade 
indispensável no processo de desenvolvimento da 
criança, a música pode auxiliar no seu 
desenvolvimento cognitivo e, por isso, deve ser 
valorizada no âmbito escolar. Nesse sentido é 
incorreto afirmar que 

a) a música potencializa a imaginação, a linguagem, a 
atenção, a memória e outras habilidades, além de 
contribuir de forma eficaz no processo de ensino-
aprendizagem. 

b) a música torna capaz o desenvolvimento da imaginação 
e da criatividade audaz. 

c) por intermédio da música, as crianças passam a se 
conhecer melhor e também aos outros. 

d) a música potencializa a imaginação, a linguagem, a 
atenção, a memória e outras habilidades, mas não 
contribui de forma eficaz no processo de ensino-
aprendizagem.  
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18. Uma educação inclusiva propõe uma ruptura não só 

com práticas, mas principalmente com os valores da 

escola tradicional. Essa escola rompe com a ideia de 

um desenvolvimento curricular único, com a ideia de 

aluno padrão, com a ideia de ensino como 

transmissão e com o modelo de escola estrutura de 

reprodução. Essas são características da 
a) Educação Especial. 
b) Educação Específica. 
c) Educação Exclusiva. 
d) Educação Especializada. 
 
19. Piaget, na sua obra “A Linguagem e Pensamento da 

Criança” relata como os observadores seguiram 
conversas espontâneas de crianças durante muito 
tempo, levantaram e classificaram as manifestações 
verbais de crianças em idade pré-escolar e 
estudaram as perguntas das próprias crianças. A 
partir dessas observações, o autor vai estabelecer 
uma classificação dos tipos e das funções da 
linguagem infantil, encontrando a conhecida 
diferenciação entre uma linguagem 
_________________ e uma linguagem 
_________________. 

a) egocêntrica / mediada 
b) egocêntrica / socializada 
c) funcional / socializada 
d) funcional / mediada 
 
20. A educação é um direito de todos, de acordo com o 

art. 205, da Constituição Federal/1988. Portanto, em 
relação à educação especial é correto afirmar que 

a) a escola deve oferecer Atendimento Educacional 
Especializado, preferencialmente na residência do 
aluno. 

b) a escola deve oferecer Atendimento Educacional 
Especializado, em outro ambiente que não seja dentro 
do ambiente escolar. 

c) a escola deve oferecer Atendimento Educacional 
Especializado, preferencialmente na rede regular de 
ensino. 

d) a escola pode oferecer Atendimento Educacional 
Especializado, quando possível.  

 
21. Segundo o art. 24 da Lei nº 11.494/2007, o Conselho 

de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB 
é um colegiado cuja função principal é proceder ao 
acompanhamento e controle social sobre a 
distribuição, a transferência e a aplicação dos 
recursos do Fundo, no âmbito das esferas 

a) Municipal e Federal. 
b) Municipal e Estadual. 
c) Estadual e Federal. 
d) Municipal, Estadual ou Federal. 
 
22. A Lei nº 10.639/2003 estabeleceu a _______________ 

do ensino da história e da cultura _______________ 
e _______________, bem como a educação das 
relações _______________ na educação básica 
pública e privada. Assinale a alternativa que 
apresenta a ordem correta de acordo com a 
legislação citada. 

a) obrigatoriedade / africana / afro-brasileira / étnico-
sociais 

b) obrigatoriedade / africana / afro-brasileira / étnico-
raciais 

c) não obrigatoriedade / lusitana / brasileira / étnico-sociais 

d) não obrigatoriedade / africana / afro-brasileira / étnico-
raciais 

 
23. De acordo com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, a criança e o adolescente têm o direito 
de serem educados e cuidados sem o uso de castigo 
físico ou de tratamento cruel ou degradante, como 
formas de correção, disciplina, educação ou 
qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes 
da família ampliada, pelos responsáveis, pelos 
agentes públicos executores de medidas 
socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada 
de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. 
Para os fins do referido estatuto, considera-se 
tratamento cruel ou degradante a conduta ou forma 
cruel de tratamento em relação à criança ou ao 
adolescente que 

a) humilhe, ameaça gravemente ou ridicularize. 
b) humilhe ou resulte em sofrimento físico. 
c) resulte em sofrimento físico ou lesão. 
d) ridicularize ou resulte em lesão. 
 
24. No Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 

8.069/90), as crianças e os adolescentes passam a ser 
sujeitos de direitos. Elas passam a gozar de 

I. todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa 
humana, sem prejuízo de proteção integral. 

II. todas as oportunidades no tocante ao 
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e 
social, em condições de liberdade e de dignidade. 

III. direitos protetivos a partir do momento em que 
pratica ato delinquente quando em situação de 
abandono familiar. 

IV. direitos por responsabilidade da família, da 
sociedade e do Estado. 

 Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas III e IV. 
c) Apenas I, III e IV. 
d) Apenas I, II e IV. 
 
25. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

assinale a alternativa correta. 
a) Aos membros do conselho tutelar é assegurada a 

remuneração do trabalho realizado por meio de 
ocupação de cargo de confiança. 

b) Constatada a omissão dos pais ou responsável, aplicam-
se como medida de proteção à criança ou ao adolescente 
a matrícula e a frequência obrigatórias em 
estabelecimento oficial de ensino fundamental. 

c) É dever do Estado assegurar o ensino médio, obrigatório 
e gratuito, aos adolescentes de até quatorze anos de 
idade completos. 

d) A bolsa de aprendizagem assegura ao adolescente de até 
quatorze anos de idade o estabelecimento de vínculo 
empregatício e a possibilidade de trabalho, quando 
realizado no período noturno, entre vinte e duas horas de 
um dia e cinco horas do dia seguinte. 
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26. No tocante ao Estatuto da Criança e do Adolescente, 
informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se 
afirma e assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta. 

(  ) Considera criança a pessoa de até doze anos de idade 
incompletos, e adolescente aquela compreendida 
entre doze e dezoito anos. 

(  ) Destinam recursos financeiros por meio de 
transferência automática no custeio do pagamento 
dos benefícios à criança e ao adolescente. 

(  ) Relaciona inúmeras condutas atentatórias aos 
direitos de crianças e adolescentes que, se praticadas, 
podem caracterizar crimes e outras que constituem 
as chamadas infrações administrativas. 

(  ) Garante que as crianças e adolescentes brasileiros, 
sejam reconhecidos como objetos de intervenção da 
família e do Estado.  

a) V – V – F – F. 
b) F – F – V – F. 
c) V – F – V – F. 
d) V – V – V – F. 
 
27. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, no art. 12, que os estabelecimentos de 
ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu 
sistema de ensino, terão a incumbência de, salvo: 

a) baixar normas complementares para o seu sistema de 
ensino. 

b) assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula 
estabelecidas. 

c) prover meios para a recuperação dos alunos de menor 
rendimento. 

d) administrar seu pessoal e seus recursos materiais e 
financeiros. 

 
28. Nos termos do art. 32 da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, com as devidas alterações da Lei 
nº 11.274/2006, o ensino fundamental é obrigatório, 
com duração de nove anos, gratuito na escola 
pública, iniciando-se aos seis anos de idade, terá por 
objetivo a formação básica do cidadão, mediante: 
(Redação dada pela Lei nº 11.274, de 2006) 

I. o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo 
como meios básicos o pleno domínio da leitura, da 
escrita e do cálculo. 

II. a compreensão do ambiente natural e social, do 
sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores 
em que se fundamenta a sociedade. 

III. o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, 
tendo em vista a aquisição de conhecimentos e 
habilidades e a formação de atitudes e valores. 

IV. o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de 
solidariedade humana e de tolerância recíproca em 
que se assenta a vida social. 

 Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas I, III e IV estão corretas. 
b) Apenas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas I, II e III estão corretas. 
d) Apenas I, II e IV estão corretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. Nos termos do art. 2º da LDB 9.394/96, a educação, 
dever da família e do Estado, inspirada nos 
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade 
humana, tem por finalidade o 
____________________________, 
____________________________ e sua 
____________________________. 
Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas da referida lei. 

a) pleno exercício da cidadania do educando / preparo para 
a vida laborativa / competência para o trabalho 

b) pleno conhecimento do educando / preparo para o 
exercício da cidadania / qualificação para o trabalho 

c) pleno desenvolvimento do educando / preparo para o 
exercício da cidadania / qualificação para o trabalho 

d) pleno conhecimento do educando / preparo para o 
exercício da cidadania / competência para o trabalho 

 
30. Em relação à incumbência dos Municípios 

estabelecida pelo art. 11º da LDB/96, informe se é 
verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e 
assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta. 

(  ) Oferecer a educação infantil em creches e pré-
escolas, e, sem prioridade, o ensino fundamental, 
permitida a atuação em outros níveis de ensino 
somente quando estiverem atendidas plenamente as 
necessidades de sua área de competência e com 
recursos acima dos percentuais mínimos vinculados 
pela Constituição Federal à manutenção e 
desenvolvimento do ensino. 

(  ) Autorizar, credenciar e supervisionar os 
estabelecimentos do seu sistema de ensino. 

(  ) Organizar, manter e desenvolver os órgãos e 
instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, 
integrando-os às políticas e planos educacionais da 
União e dos Estados. 

(  ) Baixar normas complementares para o seu sistema 
de ensino. 

(  ) Assumir o transporte escolar dos alunos da rede 
municipal. 

(  ) Não exercer ação redistributiva em relação às suas 
escolas. 

a) V – F – V – V – F – V. 
b) V – F – F – V – F – F. 
c) F – V – V – F – F – V. 
d) F – V – V – V – V – F. 
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