CONCURSO PÚBLICO DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
BANDEIRANTES - ESTADO DO
PARANÁ
EDITAL Nº 01/2017

PROFESSOR 20H (TARDE)
NOME DO CANDIDATO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO
Você recebeu do fiscal este CADERNO DE QUESTÕES com 30 (trinta) questões numeradas sequencialmente e distribuídas sem falhas ou
repetições.
MATÉRIA
QUESTÕES
LÍNGUA PORTUGUESA

01 a 05

MATEMÁTICA

06 a 10

CONHECIMENTOS GERAIS

11 a 15

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16 a 30

1. Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do Fiscal.
2. Observe se o Cargo especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao cargo para o qual você fez a inscrição. Caso
não esteja correto, solicite a substituição para o Fiscal de sala, que deverá lhe fornecer o Caderno de Questões correto.
3. Após ser autorizado pelo Fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão, e se a numeração
das questões está correta.
4. Utilize, obrigatoriamente, Caneta Esferográfica Transparente, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de
Respostas.
5. Ao receber a Folha de Respostas Personalizada, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do
número de sua inscrição. As divergências devem ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências.
6. Leia atentamente cada questão da prova objetiva e preencha na Folha de Respostas a alternativa que a responda corretamente.
Exemplo:

7. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados.
8. Você dispõe de 03 (três) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas
controle o seu tempo.
9. Iniciada a prova, somente será permitido deixar, definitivamente, a sala após 60 (sessenta) minutos.
10. Após o término da prova, entregue ao Fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente assinada.
11. Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES se o candidato permanecer na sala até os últimos 60 (sessenta)
minutos que antecedem o encerramento das provas.
12. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que:
a) Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização.
b) Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes.
c) Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva.
d) Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por quaisquer meios, e usar de meios ilícitos
para obter vantagens para si ou para outros.
e) For surpreendido portando ou manuseando qualquer aparelho eletrônico, mesmo que devidamente acondicionado no
envelope de guarda de pertences, nas dependências do estabelecimento durante a aplicação da prova objetiva.
13. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à Polícia Civil, que tomará as medidas cabíveis,
inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.
14. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista de presença, a
ata e as Folhas de Respostas da sala. Esses candidatos deverão assinar o envelope de retorno.
15. O candidato que terminar sua prova não poderá utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda estiverem realizando-a.
16. Está disponível no verso da capa (página 2) do Caderno de Questões um gabarito para ser preenchido e destacado. Este
poderá ser levado pelo candidato.

RASCUNHO

DESTAQUE AQUI

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
GABARITO
Concurso Público da Prefeitura do Município de Bandeirantes – Estado do Paraná
http://www.fundacaofafipa.org.br/concurso
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Questão

LÍNGUA PORTUGUESA

02

O texto como um todo aborda, principalmente, qual
tema?

A bola
Luis Fernando Veríssimo
O pai deu uma bola de presente ao filho. Lembrando o
prazer que sentira ao ganhar a sua primeira bola do
pai. Uma número 5 sem tento oficial de couro. Agora
não era mais de couro, era de plástico. Mas era uma
bola.
O garoto agradeceu, desembrulhou a bola e disse
“Legal!”. Ou o que os garotos dizem hoje em dia
quando gostam do presente ou não querem magoar o
velho. Depois começou a girar a bola, à procura de
alguma coisa.
– Como é que liga? – perguntou.
– Como, como é que liga? Não se liga.
O garoto procurou dentro do papel de embrulho. – Não
tem manual de instrução?
O pai começou a desanimar e a pensar que os tempos
são outros. Que os tempos são decididamente outros.
– Não precisa manual de instrução.
– O que é que ela faz?
– Ela não faz nada. Você é que faz coisas com ela.
– O quê?
– Controla, chuta...
– Ah, então é uma bola.
– Claro que é uma bola.
– Uma bola, bola. Uma bola mesmo.
– Você pensou que fosse o quê?
– Nada, não.
O garoto agradeceu, disse “Legal” de novo, e dali a
pouco o pai o encontrou na frente da tevê, com a bola
nova do lado, manejando os controles de um
videogame. Algo chamado Monster Ball, em que times
de monstrinhos disputavam a posse de uma bola em
forma de bip eletrônico na tela ao mesmo tempo que
tentavam se destruir mutuamente. O garoto era bom
no jogo. Tinha coordenação e raciocínio rápido. Estava
ganhando da máquina.
O pai pegou a bola nova e ensaiou algumas
embaixadas. Conseguiu equilibrar a bola no peito do
pé, como antigamente, e chamou o garoto.
– Filho, olha.
O garoto disse “Legal” mas não desviou os olhos da
tela. O pai segurou a bola com as mãos e a cheirou,
tentando recapturar mentalmente o cheiro de couro. A
bola cheirava a nada. Talvez um manual de instrução
fosse uma boa ideia, pensou. Mas em inglês, para a
garotada se interessar.

(A)

Trata do fato de as bolas não serem mais de
couro.

(B)

Procura mostrar que as crianças de hoje em dia
praticamente não têm mais interesse nas
brincadeiras de que seus pais gostavam.

(C)

Reforça a importância e a necessidade de as
bolas virem com manual de instrução.

(D)

Evidencia a superioridade das brincadeiras
modernas em relação às antigas.

Questão

03

Na oração “Lembrando o prazer que sentira ao ganhar
a sua primeira bola do pai.”, qual é a classificação do
verbo grifado?
(A)
(B)
(C)
(D)
Questão

Pretérito mais-que-perfeito.
Presente.
Futuro do pretérito.
Pretérito perfeito.

04

Na oração “Como é que liga?”, a palavra sublinhada é
um pronome:
(A)
(B)
(C)
(D)
Questão

Pessoal.
Relativo.
Interrogativo.
Demonstrativo.

05

Na oração “Que os tempos são decididamente
outros.”, a palavra grifada é classificada como:
(A)
(B)
(C)
(D)

Substantivo.
Preposição.
Adjetivo.
Advérbio.

MATEMÁTICA

Extraído de: Veríssimo, Luis Fernando. A bola.
Comédias da vida privada; edição especial para as
escolas. Porto Alegre: L&PM, 1996. pp. 96-97

Questão

06

A solução do sistema linear abaixo:
Questão

01

2 A  4 B  14

4 A  12 B  52

Com base no texto, marque a alternativa que traz
informações INCORRETAS.
(A)

Ao entregar a bola ao filho, o pai se recordou de
quando ele próprio ganhou uma.

(B)

O garoto agradeceu pelo presente para não
magoar o pai.

(C)

O menino não sabia como jogar com a bola que
ganhou.

(D)

O filho, em pouco tempo, trocou a bola pelo jogo
eletrônico.

Está representada de forma CORRETA na alternativa:
(A)
(B)
(C)
(D)
Questão

A = 9 e B = 8.
A = 1 e B = 3.
A = -3 e B = 5.
A = -1 e B = 4.

07

Considerando os polinômios E(x) =
3

2

6x 4 + 2x ³ - 5x 2 +

3 e F(x) = 8x - 7x + 12 x , assinale a alternativa
CORRETA sobre eles:
Cargo: PROFESSOR 20H
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(A)

O valor numérico do polinômio E para x = 3 é
igual a 498.

(B)

O valor numérico do polinômio F para x = 4 é
igual a 436.

(C)

A soma do polinômio E com o polinômio F é
igual a

(D)
Questão

6x 4 + 9x³ - 10x 2 + 12 x

+

De acordo com os dados disponibilizados pelo IBGE
(nesse caso, censo de 2010), o número de habitantes
de Bandeirantes a colocou em que posição no ranking
de população do estado do Paraná:
(A)
(B)
(C)
(D)

3.

Nenhuma das alternativas está correta.

08

Questão

Questão

14

Das alternativas abaixo, assinale a
corresponde à cultura típica paranaense.
(A)
(B)
(C)
(D)

60 viagens.
74 viagens.
80 viagens.
94 viagens.

que

NÃO

Fandango do litoral.
Gralha azul.
Barreado.
Maracatu.

15

Questão

Responda (V) para verdadeiro e (F) para falso e, em
seguida, assinale a alternativa que apresenta a
sequência CORRETA.

09

Leonardo precisou fazer um empréstimo no valor de
R$ 3500,00 a uma taxa de juros simples de 3,6% ao
mês. Se esse empréstimo for pago em 24 meses,
podemos afirmar que o total de juros que Leonardo irá
pagar é de:
(A)
(B)
(C)
(D)

Entre as 15 mais populosas.
Entre as 25 mais populosas.
Entre as 45 mais populosas.
Entre as 55 mais populosas.

Questão

Uma caminhonete consegue transportar em duas
viagens 84 sacos de cimento. Considerando que será
preciso transportar 3360 sacos de cimento com essa
mesma caminhonete, assinale a alternativa que
representa a quantidade de viagens necessária para
transportar todos os sacos de cimento.
(A)
(B)
(C)
(D)

13

Questão

R$ 2836,00.
R$ 3024,00.
R$ 3182,00.
R$ 3348,00.

10

(

)

Até meados de 1920, a região onde hoje é
Bandeirantes era uma área habitada pelos
índios Caingangues.

(

)

O município de Bandeirantes foi criado no
ano de 1944.

(

)

Os municípios Santa Mariana e Santa Amélia
foram
territórios
desmembrados
de
Bandeirantes.

(

)

Bandeirantes está localizada na região nortecentral pioneiro paranaense.

(A)
(B)
(C)
(D)

Uma loja estava vendendo um celular no mês de julho
por R$ 1200,00 e, no mês de agosto, passou a vender
esse mesmo celular por R$ 1620,00. Com base nessas
informações, é CORRETO afirmar que o celular teve
um aumento de:

V, F, V, F.
F, F, V, V.
V, V, V, F.
V, V, F, V.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
(A)
(B)
(C)
(D)

22%.
28%.
35%.
42%.

Questão

Assinale a alternativa INCORRETA: de acordo com a
LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
– nº 9394/96, no art. 3º, o ensino será ministrado com
base nos seguintes princípios:

CONHECIMENTOS GERAIS
Questão

11

(A)

Gratuidade
do
ensino
estabelecimentos oficiais.

(B)

Consideração com a diversidade étnico-racial.

(C)

Valorização dos
diretores federais.

(D)

Coexistência de instituições públicas e privadas
de ensino.

Qual dos países abaixo NÃO participa do Mercosul?
(A)
(B)
(C)
(D)
Questão

Brasil.
México.
Chile.
Suriname.

12

Na composição do desenho da bandeira do estado do
Paraná, há algumas estrelas, que representam:
(A)
(B)
(C)
(D)

Questão

governantes,

público

prefeitos

em

e

17

Assinale a alternativa CORRETA: segundo a LDB – Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – nº
9394/96, o inciso II – liberdade de aprender, ensinar,
pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e
o saber, faz parte de qual artigo (Art.)?

As 5 maiores cidades do estado.
A constelação de Órion.
A constelação do Cruzeiro do Sul.
A população pioneira do estado.

(A)
Cargo: PROFESSOR 20H
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Art. 6º.

(B)
(C)
(D)
Questão

Art. 2º.
Art. 7º.
Art. 3º.

Questão

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, é
CORRETO afirmar que:

18

Assinale a alternativa INCORRETA: conforme o art. 12
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –
nº 9394/96, os estabelecimentos de ensino, respeitadas
as normas comuns e as do seu sistema de ensino,
terão a incumbência de:
(A)

Administrar seu pessoal e
materiais e financeiros.

(B)

Elaborar e executar sua proposta pedagógica.

(C)

Coletar, analisar e disseminar fofocas sobre a
educação.

(D)

seus

(A)

Os
Parâmetros
Curriculares
Nacionais
constituem um documento importante somente
para os diretores de escolas particulares.

(B)

Os
Parâmetros
Curriculares
Nacionais
constituem um referencial de qualidade para a
educação no Ensino Fundamental em todo o
país.

(C)

Os
Parâmetros
Curriculares
Nacionais
constituem um planejamento educacional e
social para o Ensino Superior de todo o mundo.

(D)

Os
Parâmetros
Curriculares
Nacionais
constituem um padrão de comportamento no
Ensino Fundamental em todo o país.

recursos

Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de
cada docente.
Questão

Questão

(A)

Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza,
Ciências Humanas, Ensino Religioso.

(B)

Inglês, Espanhol, Cultura, Sociedade, Higiene.

(C)

Matemática, Estatística, Formas Geométricas,
Ensino Religioso, Português.

(D)

Ciências Sociais, Português, Higiene, Geografia,
Matemática.

Sobre a função dos Parâmetros Curriculares
Nacionais, é INCORRETO afirmar que têm por objetivo:

(B)

(C)

(D)

Orientar
e
garantir
a
coerência
investimentos no sistema educacional.

(B)

Socializar
discussões,
recomendações.

(C)

Subsidiar a participação de técnicos e
professores brasileiros, principalmente daqueles
que se encontram mais isolados, com menor
contato com a produção pedagógica atual.

(D)

Avaliar o currículo e a postura do profissional da
educação escolar para possível contratação.

pesquisas

dos
e

23

Qual o objetivo da Política Nacional de Educação
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva?

As propostas pedagógicas da Educação Infantil
deverão considerar que a criança é um adulto
em miniatura, de comportamento passivo, dócil,
que não constrói e apenas reproduz o que lhe
ensinam e, por vezes, não desenvolve o senso
crítico.
As propostas pedagógicas da Educação Infantil
deverão considerar que os professores são
seres superiores, formados para trabalhar
especificamente com crianças de 0 a 12 anos e
que apresentam opiniões críticas em relação à
educação formal e não formal.
As propostas pedagógicas da Educação Infantil
deverão considerar que os profissionais da
educação escolar são o centro do planejamento
curricular, constituindo sujeitos que constroem
suas opiniões baseadas em suas experiências
de vida e questionamentos dos alunos.

(A)

Reconhecer as dificuldades de todos os alunos
e trabalhar os conteúdos perdidos, somente,
durante os intervalos.

(B)

Perceber, por meio da sensibilidade, quais os
alunos e adolescentes estão com dificuldades
emocionais que precisam de inclusão dos
psicólogos.

(C)

Promover o acesso, a participação e a
aprendizagem dos alunos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação
nas
escolas
regulares.

(D)

Desenvolver a participação dos professores nas
salas que apresentam o maior número de
alunos com deficiência e altas habilidades.

Questão

24

Assinale a alternativa INCORRETA: conforme a Política
Nacional de Educação Especial na Perspectiva da
Educação Inclusiva, para promover respostas às
necessidades educacionais especiais, os sistemas de
ensino precisam garantir:

As propostas pedagógicas da Educação Infantil
deverão considerar que a criança, centro do
planejamento curricular, é sujeito histórico e de
direitos que, nas interações, relações e práticas
cotidianas que vivencia, constrói sua identidade
pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia,
deseja, aprende, observa, experimenta, narra,
questiona e constrói sentidos sobre a natureza e
a sociedade, produzindo cultura.

Cargo: PROFESSOR 20H

(A)

Questão

20

No que se refere ao art. 4º das Diretrizes Curriculares
para a Educação Infantil, é CORRETO afirmar que:
(A)

22

19

Assinale a alternativa CORRETA: de acordo com o art.
15 das Diretrizes Curriculares para o Ensino
Fundamental,
os
componentes
curriculares
obrigatórios do Ensino Fundamental serão assim
organizados em relação às áreas de conhecimento:

Questão

21

(A)
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Alimentação saudável, exercícios físicos,
caligrafia, aula de pintura e um currículo rígido.

(B)

Atendimento educacional especializado.

(C)

Formação de professores para o atendimento
educacional
especializado
e
demais
profissionais da educação para a inclusão
escolar.

(D)

Questão

etapas e modalidades por meio de ações integradas
dos poderes públicos das diferentes esferas
federativas que conduzam à:

Acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos
mobiliários e equipamentos, nos transportes, na
comunicação e na informação.

25

Como base da sua formação o pulso firme,
autoritarismo
e
conhecimentos
sobre
dificuldades de aprendizagem.

(B)

Como base da sua formação, inicial e
continuada, conhecimentos gerais para o
exercício da docência e conhecimentos
específicos da área.

(C)

Como base da sua formação continuada,
conhecimentos da pedagogia tecnicista e
primeiros socorros.

(D)

Como base da sua formação inicial e
continuada, conhecimentos sobre o panorama
nacional da Educação Brasileira em relação à
evasão escolar.

Questão

Questão

Questão

Promoção dos cargos de diretores e secretárias
da Educação, com maiores salários.

(C)

Melhoria da qualidade do ensino.

(D)

Formação para o trabalho.

29

(A)

Em uma família que ofereça trabalho, conforto,
experiências com problemas alheios para que
as crianças e os adolescentes conheçam a
realidade cruel da vida em sociedade.

(B)

Em família rica que possa oferecer viagens,
roupas, brinquedos, escolas caras e todos os
presentes possíveis.

(C)

Em família que não possua uma boa estrutura
financeira, em ambiente perturbador que
garanta experiência de vida.

(D)

Em família substituta, assegurada a convivência
familiar e comunitária, em ambiente que garanta
seu desenvolvimento integral.

26
Questão

Participação.
Arrogância.
Transparência.
Pluralismo.

30

Assinale a alternativa INCORRETA: segundo a
Constituição Federal de 1988, no art. 217, é dever do
Estado fomentar práticas desportivas formais e não
formais, como direito de cada um, observados:

27

Em conformidade com os Parâmetros Curriculares
Nacionais, uma prática pedagógica altamente
controlada e dirigida pelo professor, com atividades
mecânicas inseridas numa proposta educacional rígida
é passível de ser totalmente programada em detalhes.
A supervalorização da tecnologia programada de
ensino trouxe consequências e, nessa perspectiva, o
professor não é valorizado, mas sim a tecnologia. A
função do aluno é reduzida a um indivíduo que reage
aos estímulos de forma a corresponder às respostas
esperadas pela escola, para ter êxito e avançar. Essas
características fazem parte de qual tendência
pedagógica?
(A)
(B)
(C)
(D)

(B)

Assinale a alternativa CORRETA: no que se refere ao
art. 19, do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei
nº 8.069/90, é direito da criança e do adolescente ser
criado e educado no seio de sua família e,
excepcionalmente:

NÃO faz parte da Gestão Democrática da escola.
(A)
(B)
(C)
(D)

Universalização do atendimento escolar.

Questão

Assinale a alternativa CORRETA: de acordo com a
Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva
da Educação Inclusiva, para atuar na educação
especial, o professor deve ter:
(A)

(A)

Tendência pedagógica renovada.
Tendência pedagógica crítica.
Tendência pedagógica tecnicista.
Tendência pedagógica libertadora.

28

Assinale a alternativa INCORRETA: a Constituição
Federal de 1988 afirma, no art. 214, que a lei
estabelecerá o plano nacional de educação, de
duração decenal, com o objetivo de articular o sistema
nacional de educação em regime de colaboração e
definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de
implementação para assegurar a manutenção e o
desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis,
Cargo: PROFESSOR 20H
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(A)

A proteção e o incentivo às manifestações
desportivas de criação nacional.

(B)

A autonomia das entidades desportivas
dirigentes e associações, quanto à sua
organização e funcionamento.

(C)

A destinação de recursos privados, somente,
para alunos com boas notas.

(D)

O tratamento diferenciado para o desporto
profissional e o não profissional.

Cargo: PROFESSOR 20H
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