
 

 
 

PERÍODO TARDE 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARAÇU 

 

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 5 
Informática Básica 6 a 10 
Conhecimentos Gerais 11 a 15 
Conhecimentos Específicos 16 a 30 
Redação  

 
2. A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas e Versão 

Definitiva da Redação. 
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. Para uso do sanitário, 
deverá solicitar ao Fiscal de Sala e só deverá se levantar após autorização. 

4. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova. 
5. 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. 

6. 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. 

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

8. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho. 
9. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Redação. Confira 

seus dados e em caso de erro, chame o fiscal. Após conferir, assine no campo destinado. Em 
hipótese alguma elas serão substituídas caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. 
Cuidado, pois esses serão os únicos documentos válidos para correção. 

10. Caso algum equipamento eletrônico emita som, o candidato portador do equipamento será 
automaticamente eliminado do concurso. 

11. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas e Versão Definitiva da Redação com caneta de 
tinta azul ou preta. Verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento. 

12. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão anuladas. 
13. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas, 

Versão Definitiva da Redação e Caderno de Questões, se for o caso. 
14. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado 

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

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

O caso da menina morta por mãe e padrasto após fazer 
xixi na cama que chocou o México 

Por Ana Gabriela Rojas da BBC News Mundo no México 
 
Irritados porque foram acordados com o choro da menina 
de 4 anos, a mãe e o padrasto a espancaram até a morte. 

 
O corpo de Lupita foi abandonado na avenida Bordo de 

Xochiaca, em Nezahualcóyotl, no México. Ela foi encontrada 
enrolada em um cobertor, vestida apenas com uma camiseta 
verde e meias vermelhas. O caso da menina de "meias 
vermelhas", como ficou conhecido na imprensa local, chocou 
o país em março de 2017.  

Nesta semana, a mãe da criança, Yadira N., e o 
namorado dela, Pablo N., foram condenados a 88 anos de 
prisão por feminicídio. A sentença, de acordo com os jornais 
locais, diz que o casal "foi considerado culpado pela morte da 
menina de 4 anos", cujo corpo apresentava sinais de abuso, 
"várias lesões e não foi reivindicado por ninguém". O juiz 
também ordenou que a menina fosse registrada como 
Guadalupe Medina Pichardo, uma vez que aos 4 anos não 
tinha certidão de nascimento. Era chamada apenas de Lupita 
pela família. Além disso, seus três irmãos receberão bolsas de 
estudo para que possam continuar estudando. 

O trabalho da ativista de direitos humanos Frida 
Guerrera foi essencial para desvendar o crime. Ao saber do 
ocorrido, ela se empenhou em identificar a vítima, que já 
havia sido sepultada, uma vez que o corpo não havia sido 
reivindicado por ninguém. Meses depois, o corpo de Lupita 
foi identificado por suas tias Marina e Luz María, informou o 
site mexicano Animal Político. Yadira e Pablo foram presos 
em 24 de dezembro de 2017.  

De acordo com o Animal Político, nas primeiras 
declarações, ambos disseram que repreenderam a menina por 
fazer xixi na cama sem antes dizer a eles que precisava ir ao 
banheiro e porque continuava chorando, e teria sido Pablo 
quem a espancou até a morte. A Promotoria mexicana afirma 
ainda que ele estuprou a menina. 'Meias vermelhas', você 
representa as crianças mexicanas com quem ninguém se 
importa, nem seus próprios pais, tampouco o governo ou a 
sociedade, que seguem te usando para satisfazer seu instinto 
de poder e maldade", escreveu Frida Guerrera em seu blog 
após a sentença. 

Marina Pichardo, uma das tias da menina por parte de 
mãe, também atuou para manter o caso aberto. "É uma 
sentença boa, mas não repara o que eles fizeram", diz Marina 
à BBC News Mundo, serviço em espanhol da BBC. "Fizeram 
justiça. Mas dói muito que minha irmã não tenha sabido 
defender a filha do parceiro, que era um homem muito 
violento", acrescenta. Ela conta que quando Lupita tinha 4 
meses, sua mãe foi presa por roubo. Naquela época, Marina 
cuidou da sobrinha. Mas quando Yadira saiu da prisão, a 
garota voltou para a casa da mãe. "Eu disse que, se ela não 
conseguisse lidar com a menina, para deixá-la comigo e que 
ela poderia visitá-la. Mas ela me disse que iria mudar, que se 
comportaria direito, e a levou." Outras famílias também se 
ofereceram para cuidar da garota, mas ela não permitiu. "Ele 
merece essa condenação. Ela também por não dizer nada, por 
não nos pedir ajuda", avalia Marina. 

O rosto e a voz de Lupita ficaram conhecidos em todo 
o país por causa de um vídeo gravado em dezembro de 2016, 
que foi divulgado após sua morte. Nas imagens, ela aparece 

chegando sozinha na casa de estranhos e diz a eles que não 
comeu. 

Disponível em https://www.bbc.com/portuguese/internacional-49605368 

 
1. Analise e assinale a alternativa correta: “A 

sentença, de acordo com os jornais locais, diz que o 
casal ‘foi considerado culpado pela morte da 
menina de 4 anos’. 

a) As vírgulas foram utilizadas para isolar o vocativo. 
b) As aspas foram utilizadas para introduzir uma fala de 

Lupita. 
c) As vírgulas foram utilizadas para isolar o aposto 

explicativo. 
d) As aspas foram utilizadas para citar o nome de uma 

obra referente ao caso de Lupita. 
 
2. De acordo com o texto, é possível afirmar que 
a) Lupita não era o real nome da garota, uma vez que ela 

ainda não tinha certidão de nascimento. 
b) o nome dado ao caso “meias vermelhas” se refere ao 

vestuário utilizado pela menina no momento de seu 
assassinato. 

c) o padrasto que executou o crime com a ajuda da mãe, e 
após serem presos, foram condenados a 88 anos de 
prisão. 

d) Frida é uma ativista que ajudou a solucionar o caso de 
Lupita através de ajuda financeira à família. 

 
3. Analise: “O rosto e a voz de Lupita ficaram 

conhecidos em todo o país por causa de um vídeo 
gravado em dezembro de 2016” e assinale qual o 
tipo de sujeito presente nesta oração. 

a) Sujeito simples. 
b) Sujeito composto. 
c) Sujeito oculto. 
d) Sujeito indeterminado. 
 
4. Analise: “o corpo de Lupita foi identificado por  

suas tias Marina e Luz María” e assinale a 
alternativa que apresenta a classificação dos 
vocábulos em destaque, respectivamente. 

a) Artigo; substantivo; preposição; adjetivo; artigo. 
b) Artigo; substantivo; conjunção; conjunção; preposição. 
c) Artigo; adjetivo; preposição; conjunção; pronome. 
d) Artigo; substantivo; preposição; preposição; pronome. 
 
5. Analise: “O trabalho da ativista de direitos 

humanos Frida Guerrera foi essencial para 
desvendar o crime.” Qual o núcleo do sujeito desta 
oração? 

a) Ativista. 
b) Direitos. 
c) Trabalho. 
d) Frida Guerrera. 
 

Informática Básica 
 
6. Assinale a alternativa que representa um formato 

de arquivo. 
a) .webx 
b) .wed 
c) .netbox 
d) .pdf 
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7. Utilizando o navegador de internet Google Chrome, 
versão 76.0.3809.100 (Versão oficial) 64 bits, 
assinale a alternativa que representa o comando 
Ctrl+p (Obs.: o sinal de + não faz parte do 
comando, significa que as teclas devem ser 
pressionadas simultaneamente). 

a) Navegar por itens clicáveis indo para trás. 
b) Atualizar a página atual. 
c) Abrir opções para imprimir a página atual. 
d) Aumentar tudo na página. 
 
8. Assinale a alternativa que representa um programa 

específico para editar texto. 
a) Outlook. 
b) Word. 
c) Skype. 
d) OneDrive. 
 
9. Utilizando o Windows 10, instalação padrão, 

português do Brasil, assinale a alternativa que 
representa o comando Alt+F4 (Obs.: o sinal de + 
não faz parte do comando, significa que as teclas 
devem ser pressionadas simultaneamente). 

a) Utilizado para fechar a janela que estiver ativa em seu 
computador. 

b) Utilizado para abrir o menu do programa que estiver 
usando no momento. 

c) Utilizado para alternar abas diferentes de um mesmo 
programa. 

d) Utilizado para atualizar a janela atual. 
 
10. Assinale a alternativa que representa um site 

utilizado para pesquisa. 
a) www.auxiliodebusca.com 
b) www.searchfyre.com 
c) www.pesquisafire.com 
d) www.google.com 
 

Conhecimentos Gerais 
 
11. Segundo a Lei Orgânica do município de Iguaraçu, 

apresentada em 04 de dezembro de 2000, qualquer 
alteração territorial deverá observar a lei estadual e 
passar pela consulta prévia da população 
interessada. Essa consulta da população deverá ser 
feita através de  

a) uma eleição.  
b) um plebiscito. 
c) uma votação simbólica. 
d) conselhos Municipais previamente definidos. 
 
12. O trabalho do poder legislativo é importantíssimo. 

Quando se trata do legislativo federal, essa 
importância é ainda maior, já que atinge toda a 
nação. Em agosto de 2019, páginas da imprensa 
nacional na internet noticiaram dados de um 
levantamento feito da participação das sessões desta 
legislatura atual. De acordo com os dados 
apresentados 

a) os deputados estão bastante engajados no trabalho 
legislativo e raramente há registro de ausências. 

b) esta atual formação da Câmara de Deputados é a pior 
registrada na história, desde que os dados ficaram 
disponíveis para a população. 

c) mais da metade dos deputados já tiveram descontos 
salariais devido à ausências. 

d) somente 52 deputados se ausentaram durante esses 
meses iniciais de mandato, não interferindo na atuação 
política dos mesmos. 

 
13. Uma judoca brasileira foi a primeira mulher a 

conquistar a tríplice coroa. Campeã olímpica, 
mundial e pan-americana, a atleta foi a porta-
bandeira na cerimônia de encerramento dos jogos 
pan-americanos. Essa judoca é 

a) Mariele Ribeiro. 
b) Aline Romão. 
c) Fernanda Lima. 
d) Rafaela Silva. 
 
14. Neste ano de 2019, a Prefeitura Municipal de 

Iguaraçu, juntamente com a assistência social do 
município, realizou um plantão social. Esse evento 
teve como finalidade 

a) atualizar o cadastro e realizar o diagnóstico 
sociofamiliar. 

b) distribuir cestas básicas às famílias cadastradas. 
c) ofertar às famílias tratamento odontológico, uma 

necessidade detectada pela ação social. 
d) realizar um cadastro para o programa de moradia do 

município. 
 
15. O senado brasileiro aprovou, em votação simbólica, 

a Medida Provisória nº 881 de 2019. Chamada de 
MP da Liberdade Econômica ou minirreforma, a 
medida seguirá para sanção do atual Presidente da 
República. No Senado, houve 

a) a retirada das regras que liberavam o trabalho aos 
domingos e feriados. 

b) a aprovação integral da MP em seu texto original. 
c) o acréscimo do texto sobre as gratificações extras 

relacionadas ao trabalho durante as férias. 
d) o acréscimo do texto sobre indenizações em caso de 

acidente de trabalho. 
 

Conhecimentos Específicos 
 
16. De acordo com Vygotsky (1998, p.106), o processo 

que prepara e possibilita um determinado processo 
de aprendizagem, ocasionando um avanço no 
desenvolvimento escolar é o processo de 

a) amamentação. 
b) superação. 
c) manutenção. 
d) maturação. 
 
17.  As brincadeiras de faz de contas, o desenho, os 

rabiscos, a representação icônica de seres, objetos, 
sentimentos, em geral não são considerados como 
atividades de alfabetização. Nesse sentido, é correto 
afirmar que são integrantes do processo de 
desenvolvimento da 

a) fala. 
b) escrita. 
c) leitura. 
d) interpretação. 
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18.  O desenvolvimento de linguagem (comportamento 
verbal) se inicia desde que a criança nasce nas 
interações entre mãe e bebê e outras pessoas da 
família. A capacidade para desenvolver linguagem é 
inata, mas para isso é necessário a interação com o 
ambiente e outras pessoas. De acordo com essa 
afirmação, não é correto afirmar que 

a) as crianças precisam da socialização com outras 
pessoas, pois é assim que entendem o que está 
acontecendo ao seu redor.  

b) as crianças precisam da mediação para se apropriar dos 
conhecimentos.   

c) as crianças não precisam da interação com o outro, pois 
conseguem aprender melhor isoladas. 

d) a vida em grupo é muito importante para a criança se 
desenvolver e adquirir um melhor entendimento do 
mundo no qual está inserida. 

 
19.  A escola pode ser um lugar privilegiado de 

formação, de conhecimento e cultura, valores e 
identidades das crianças, jovens e adultos. Não para 
fechar-lhes horizontes, mas para abri-los ao mundo, 
desde o campo ou desde o chão em que pisam. 
Desde suas vivências, sua identidade, valores e 
culturas, abrir-se ao que há de mais humano e 
avançado no mundo (ARROYO; CALDART; 
MOLINA, 2011, p. 14). Assinale a alternativa que 
não condiz com essa ideia. 

a) A escola possui como função social a socialização dos 
saberes acumulados e os processos de reelaboração e 
reprodução dos conhecimentos pelos homens de 
determinada época. 

b) A escola possui como função social a socialização dos 
saberes acumulados e os processos de reelaboração e 
produção dos conhecimentos pelos homens ao longo do 
tempo. 

c) A escola do campo deve levar em consideração a 
identidade cultural dos sujeitos que ali vivem. 

d) A escola é o espaço de formação social e política dos 
sujeitos. 

 
20.  Telma Weisz explica que uma boa situação de 

aprendizagem é aquela em que as crianças pensam 
sobre o conteúdo estudado. Elas têm problemas a 
resolver e decisões a tomar em função do que se 
propõe. Segundo a autora, o professor precisa 
garantir a máxima circulação de informações 
possíveis. Além disso, o assunto trabalhado deve 
manter suas características socioculturais reais, sem 
se transformar em um objeto escolar vazio de 
significado social. Esse entendimento está 
relacionado à teoria 

a) da aprendizagem comportamental. 
b) da aprendizagem significativa. 
c) da aprendizagem tradicional. 
d) da aprendizagem natural. 
 
21.  Piaget desenvolveu a sua teoria a partir de várias 

outras existentes no período, como a do 
cognitivismo. Para ele, o desenvolvimento da 
aprendizagem em crianças ocorre pelas seguintes 
etapas, respectivamente: 

a) pré-operatório, sensório-motor, operações concretas e 
formais. 

b) sensório-motor, pré-operatório, operações concretas e 
informais.  

c) pré-operatório, operações concretas e formais. 

d) sensório-motor, pré-operatório, operações concretas e 
formais. 

 
22.  Em relação à teoria de Piaget, relacione as colunas e 

assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta. 

1. Pré-operatório.     
2. Operações concretas.     
3. Operações formais. 
4. Sensório-motor.           
(   ) As ações representam o mundo para a criança 

(chora, chupa o dedo, morde). 
(   ) A criança lida com imagens concretas. 
(   ) A criança já é capaz de efetuar operações lógicas. 
(   ) A criança já efetua operações lógicas com mais de 

uma variável. 
a) 1 – 2 – 3 – 4. 
b) 4 – 3 – 2 – 1. 
c) 4 – 1 – 2 – 3. 
d) 3 – 1 – 4 – 2. 
 
23.  Analise as assertivas e assinale a alternativa correta. 
 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 6 (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. 

a) Apenas I, III e IV estão corretas. 
b) Apenas I, II e IV estão corretas. 
c) Apenas I, II e III estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 
 
24.  Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), não é correto afirmar que 
a) o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito 

público subjetivo, no caso de existência de vaga.  
b) o acesso à escola pública e gratuita próxima da 

residência é obrigatório.  
c) compete ao poder público realizar o recenseamento dos 

educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a 
chamada e zelar, junto aos pais ou responsável, pela 
frequência à escola.  

d) o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder 
público ou sua oferta irregular importa 
responsabilidade da autoridade competente. 
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25.  De acordo com o Art. 8º da LDB/1996, a educação 
brasileira está organizada em sistemas de ensino. 
Assinale a opção correta em relação a essa 
organização. 

a) Sistema de ensino infantil, fundamental, médio e 
superior. 

b) Sistema de ensino presencial e a distância.  
c) Sistema de ensino municipais, estaduais e federal. 
d) Sistema de ensino básico, tecnológico e superior.  
 
26.  O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação financia toda educação básica, 
buscando a inclusão sócio educacional. Nesse 
sentido não é correto afirmar que 

a) o FUNDEB financia a educação infantil. 
b) o FUNDEB financia toda a educação superior 

presencial e a distância. 
c) o FUNDEB financia o ensino fundamental e médio. 
d) o FUNDEB financia a educação de jovens e adultos. 
 
27.  No tocante aos objetivos do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação 
(FUNDEB) não é correto afirmar que 

a) busca promover a igualdade. 
b) concorre para a universalização da educação básica. 
c) melhora a qualidade do ensino. 
d) incentiva a valorização dos profissionais da educação. 
 
28.  O jogo como _____________de ensino e de 

aprendizagem em sala de aula deve favorecer a 
criança a construção do conhecimento científico, 
proporcionando a____________ de situações reais 
ou imaginárias, propondo à criança 
______________ e instigando-a a buscar soluções 
para as situações que se apresentam durante o jogo, 
levando-a a _________________, trocar ideias e 
tomar_______________. Assinale a alternativa que 
completa a ideia de forma coerente. 

a) estratégia / vivência / tranquilidade / se conformar / 
decisões 

b) estratégia / inexperiência / desafios / raciocinar / 
decisões 

c) estratégia / inexperiência / tranquilidade / raciocinar / 
decisões 

d) estratégia / vivência / desafios / raciocinar / decisões 
 
29.  Documento de caráter normativo que define o 

conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens 
essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao 
longo das etapas e modalidades da Educação 
Básica. Esse documento é a 

a) Base Nacional Criativa Curricular. 
b) Base Nacional Coletiva Curricular. 
c) Base Nacional Comum Curricular 
d) Base Nacional Contratual Curricular. 
 
30.  A música é um recurso didático na sala de aula e 

possibilita diversas atividades para se trabalhar 
com os pequenos: [...] a música é uma linguagem 
universal, mas com muitos dialetos, que variam de 
cultura, envolvendo a maneira de tocar, de cantar, 
de organizar os sons e de definir as notas básicas e 
seus intervalos (JEANDOT, 1997, p.12). 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, não 
é correto afirmar que 

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

b) 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.  

c) 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. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


