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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUSSARA 
 

CARGO: PROFESSOR - 20 HORAS 
EDITAL Nº 001/2017 

DATA: 05/03/2017 - PERÍODO: TARDE 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 30 questões objetivas sem 

repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às 

respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material 

mencionado acima e em hipótese alguma, 
papéis para rascunho. 

2. Verifique se este material está completo, em ordem 
e se seus dados pessoais conferem com aqueles 
constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja 
alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal 
de sala. 

3. Após a conferência, você deverá assinar o seu 
nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-
RESPOSTA utilizando caneta esferográfica de 
tinta de cor azul ou preta. 

4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados 
neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 
preenchimento do campo reservado à informação 
de seu número de inscrição. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das 
letras, correspondentes às respostas de sua opção, 
deve ser feita com o preenchimento de todo o 
espaço do campo reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-
RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese 
alguma poderá ser substituído. 

7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo 
de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, 
bem como qualquer outro tipo de rasura. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 
(quatro) alternativas classificadas com as letras (a), 
(b), (c), e (d); somente uma responde 
adequadamente ao quesito proposto. Você deve 
assinalar apenas uma alternativa para cada 
questão; a marcação em mais de uma alternativa 
anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as marcações 
rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica 
à esquerda de seu enunciado. 

10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião 
nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 
Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de 
prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. 
Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
CADERNO DE QUESTÕES não serão levados 
em conta. 

12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de 
Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 
devidamente assinado e o CADERNO DE 
QUESTÕES. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA 
É DE 3h00min. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá 
ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 
(uma) hora. 
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Texto: TEREMOS MAIS OU MENOS 
MÉDICOS? 

 
Não há dúvida de que o diagnóstico do 

governo está correto. O Brasil precisa urgentemente 
de “Mais Médicos”, como diz o programa lançado 
pelo Ministério da Saúde. Com 1,8 profissionais 
para cada mil habitantes, o País se situa bem abaixo 
da média mundial. Só para citar um exemplo 
polêmico, Cuba, que poderia exportar profissionais 
para cá, não fosse o preconceito ideológico, tem uma 
média de 6,4 e uma colocação no Índice de 
Desenvolvimento  Humano, da ONU, relacionado à 
saúde bem superior à brasileira. Além disso, o Brasil 
precisa de “Mais Médicos” sobretudo em regiões 
remotas. Enquanto a média de profissionais no 
Sudeste e no Distrito Federal é superior a 2, ela fica 
abaixo de 1 no Norte, Nordeste e no Centro Oeste. 

 Um estudo recente do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada, o IPEA, também apontou a 
medicina como a carreira mais promissora no Brasil. 
É aquela capaz de gerar os maiores ganhos, com 
uma renda média de R$ 8,4 mil por mês, e a maior 
facilidade de encontrar um emprego – o que, hoje, 
acontece com 97% dos médicos formados. 

A situação típica de um mercado de trabalho 
aquecido, em que os jovens que se formam podem 
escolher onde trabalhar. Muitas vezes, entre a selva 
amazônica ou periferias das grandes metrópoles, e 
hospitais privados localizados nos bairros nobres dos 
centros urbanos, escolhem a segunda opção, ainda 
que tenham tido a formação subsidiada pelo Estado 
nas universidades públicas.  

(...) 
Fonte: Adaptado de Leonardo Attuch, Revista ISTO É, 17/07/2013. 

 
01 - A ideia principal do texto é? 
a) exportar médicos. 
b) mostrar a falta de médicos que assola o Brasil. 
c) falar somente das regiões afetadas pela falta de 
médicos. 
d) mostrar que a situação será resolvida. 
 
02 - “Um estudo recente do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada, o Ipea, também apontou a 
medicina  como a carreira mais promissora no 
Brasil. É aquela capaz de gerar os maiores 
ganhos, com uma renda média de R$ 8,4 mil por 
mês, e a maior facilidade de encontrar um 
emprego – o que, hoje, acontece com 97% do 
médicos formados”.  
Analise as assertivas de I a III sobre a palavra 
sublinhada que está no fragmento textual da 
questão e assinale a alternativa correta: 

I - trata-se morfologicamente de um pronome 
demonstrativo. 
II - no texto, apresenta a função de conectivo 
coesivo. 
III - faz referência a outra palavra na oração 
anterior. 
a) Apenas a afirmativa I está correta. 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Nenhuma das afirmativas está correta. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
03 - “Um estudo Recente do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada, o Ipea, também apontou a 
medicina  como a carreira mais promissora no 
Brasil”. Assinale a alternativa na qual os termos  
sublinhados na oração acima, classificam-se 
morfologicamente na mesma ordem em que estão 
posicionados na oração: 
a) verbo, artigo, numeral, adjetivo. 
b) artigo, substantivo, verbo, adjetivo. 
c) verbo, artigo, substantivo, adjetivo. 
d) verbo, artigo, adjetivo, substantivo. 
 
04 - “A situação típica de um mercado de 
trabalho aquecido, em que os jovens que se 
formam podem escolher onde trabalhar”. Na 
frase anterior, entre aspas, o substantivo 
sublinhado pode ter um sentido diferente, 
dependendo da sua aplicação, como no exemplo a 
seguir, “Comprei frutas no mercado da esquina”. 
Isso ocorre por se tratar de:   
a) antônimo.  
b) sinônimo.  
c) parônimo. 
d) homônimo.  
 
05 - Além disso, o Brasil precisa de “Mais 
Médicos” sobretudo em regiões remotas. Assinale 
a alternativa em que a palavra poderia substituir 
o termo sublinhado na frase acima, sem alteração 
do sentido: 
a) longínquas. 
b) nos arredores. 
c) aproximadas. 
d) abrigadas.  
 
06 - “É aquela capaz de gerar os maiores ganhos, 
com uma renda média de R$ 8,4 mil por mês, e a 
maior facilidade de encontrar um emprego – o 
que, hoje, acontece com 97% do médicos 
formados”. 
Os termos grifados no período acima se 
apresentam após um travessão, isso ocorre 
porque sintaticamente formou-se um:  
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a) adjetivo. 
b) aposto. 
c) substantivo próprio. 
d) advérbio. 
 
07 - Utilizando as informações do diagrama 
abaixo é correto afirmar sobre os conjuntos A e B 
que: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) A ∩ B têm 5 elementos. 
b) A U B têm 9 elementos. 
c) A ⊃ B. 
d) A ∩ B têm 4 elementos. 
 
08 - Um reservatório de gás, em forma de um 
cilindro reto, possui 24 cm de altura e 4 cm de 
raio na base. Outro reservatório, com a mesma 
altura e cujo o raio da base é o dobro do 
primeiro, possui volume igual a: 
a) 1205,76 cm3 
b) 4823,04 cm3 
c) 2411,52 cm3 
c) 602,88 cm3 
 
09 - Se em uma promoção do tipo “leve 5 e pague 
4” posso comprar 10 latas de achocolatado por 
R$ 52,00; quanto pagaria, fora da promoção, por 
3 latas do mesmo achocolatado? 
a) R$ 13,00. 
b) R$ 15,60. 
c) R$ 19,50. 
d) R$ 26,00. 
 
10 - Para medidas grandes podemos usar o 
quilômetro, que vale 1000 metros; para medidas 
menores podemos utilizar o centímetro que vale 
___ do metro. 
O valor que completa corretamente a lacuna na 
frase acima é: 
a) 1/100. 
b) 1/10. 
c) 1/1000. 
d) 100. 

11 - Da relação abaixo, foi o único Ministro 
nomeado por Michel Temer a deixar sua pasta 
alegando motivos pessoais e não por 
envolvimento em escândalos: 
a) Fabiano Silveira. 
b) José Serra. 
c) Marcelo Calero. 
d) Romero Jucá. 
 
12 - Município paranaense que mais regenerou 
matas naturais nos últimos 30 anos: 
a) Foz do Iguaçu. 
b) Itaipulândia. 
c) Londrina. 
d) Santa Helena. 
 
13 - O Juiz Sérgio Moro determinou a prisão dos 
lobistas Jorge Luz e Bruno Luz, para o 
cumprimento da ordem judicial a Polícia Federal 
deflagrou antes do carnaval passado uma 
operação para a prisão dos investigados. Esta 
operação foi batizada com um trocadilho em 
relação aos nomes dos lobistas, mais 
precisamente foi denominada como: 
a) Black-out. 
b) Cosa Nostra. 
c) Eficiência. 
d) Mascate. 
 
14 - Município do qual Jussara foi desmembrado 
em 1.955: 
a) Araruna. 
b) Cianorte. 
c) Engenheiro Beltrão. 
d) Terra Boa. 
 
15 - As tendências pedagógicas brasileiras foram 
muito influenciadas pelo momento cultural e 
político da sociedade.  Leia o trecho abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O trecho aborda os pressupostos de 
aprendizagem da tendência pedagógica: 
a) Liberal renovada não-diretiva. 
b) Liberal renovada progressivista. 
c) Progressista libertadora. 
d) Liberal tradicional. 

•5 

 

 

 

•7 

 

 

B 

 

•6 

 A 

•1 

 

 

•4 

 

•2 

 

•3 

 

 

Aprender é um ato de conhecimento da 
realidade concreta, isto é da situação real 
vivida pelo educando, e só tem sentido se 
resulta de uma aproximação crítica dessa 
realidade. O que é aprendido não decorre de 
uma imposição ou memorização, mas do nível 
crítico de conhecimento, ao qual se chega pelo 
processo de compreensão, reflexão e crítica. 
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16 - Com a promulgação da Constituição de 1988, 
a LDB anterior foi considerada obsoleta, mas em 
1996 o debate sobre a nova Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional foi concluída e suas 
principais características são, EXCETO: 
a) Inclusão da educação moral e cívica, educação 
física, educação artística e programas de saúde como 
matérias obrigatórias do currículo. 
b) Prevê um núcleo comum para o currículo do 
ensino fundamental e médio e uma parte 
diversificada em função das peculiaridades locais. 
c) Gestão democrática do ensino público e 
progressiva autonomia pedagógica e administrativa 
das unidades escolares. 
d) Ensino fundamental obrigatório e gratuito com 
carga horária mínima de oitocentas horas 
distribuídas em duzentos dias na educação básica.  
 
17 - Emília Ferreiro e Ana Teberosky iniciaram 
em 1974 uma investigação que permitiu 
demonstrar que a psicogênese da língua escrita 
constitui-se por uma sequência crescente de 
níveis de complexidade da compreensão do que o 
sujeito vivencia em direção à leitura e à escrita. 
Observe a escrita da criança na imagem abaixo: 

 
A imagem apresenta o nível de escrita: 
a) Pré-silábico. 
b) Silábico. 
c) Alfabético. 
d) Ortográfico. 
 
18 - De acordo com Piaget, analise as afirmativas 
abaixo e assinale a alternativa que NÃO 
apresenta uma característica do período pré-
operatório: 

a) A criança compreende todas as formas de 
reversibilidade. 
b) A criança não relaciona entre si os diferentes 
aspectos ou dimensões de uma situação. 
c) A criança é Incapaz de se colocar no ponto de 
vista do outro. 
d) A criança atribui vida aos objetos. 
 
19 - Para Piaget, a construção da inteligência dá-
se portanto em etapas sucessivas, com 
complexidades crescentes, encadeadas umas às 
outras.  Quando a professora pergunta para a 
criança qual é a vareta maior, entre várias, e ela é 
capaz de responder acertadamente comparando-
as mediante a ação mental, ou seja, sem precisar 
medi-las usando a ação física, ela está no: 
a) Período Simbólico. 
b) Período Sensório-Motor. 
c) Período das Operações Concretas. 
d) Período Intuitivo. 
 
20 - Assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna abaixo: 
Para _____________, a criança nasce inserida 
num meio social, que é a família, e é nela que 
estabelece as primeiras relações com a linguagem 
na interação com os outros. Nas interações 
cotidianas, a mediação (necessária intervenção de 
outro entre duas coisas para que uma relação se 
estabeleça) com o adulto acontece 
espontaneamente no processo de utilização da 
linguagem, no contexto das situações imediatas. 
a) Freud. 
b) Vygotsky. 
c) Piaget. 
d) Wallon. 
 
21 - Segundo Vygotsky, o desenvolvimento 
cognitivo do aluno se da por meio:  
a) Da interação social. 
b) Do nascimento. 
c) Da individualidade do sujeito. 
d) De símbolos. 
 
 22 - A partir da década de 90, o conceito de 
alfabetização passou a ser vinculado ao conceito 
de letramento, oportunizando inúmeros estudos 
sobre essa relação. A alfabetização deve se 
desenvolver em um contexto de letramento como 
início da aprendizagem da escrita.  E m relação 
ao letramento assinale (V) para as afirmativas 
verdadeiras e (F) para as falsas: 
( ) O letramento se faz pelo domínio de uma 
técnica: grafar e reconhecer letras. 
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( ) O letramento é simplesmente a aquisição 
do código da escrita e da leitura. 
( ) O letramento é usar da escrita para a 
realização das tarefas cotidianas características 
da sociedade urbano-industrial. 
( ) O letramento é o estado ou condição de 
quem interage com diferentes portadores de 
leitura e escrita, com diferentes gêneros e tipos de 
leitura e de escrita. 
( ) O letramento é o exercício do 
aprendizado automático e repetitivo, baseado na 
descontextualização da prática.  
A sequência CORRETA de cima para baixo é: 
a) V, F, V, V, V. 
b) F, F, V, V, F. 
c) V, F, V, V, F. 
d) V, V, V, V, F. 
 
23 - Assinale a alternativa que apresenta o 
objetivo da Conferência Mundial de Educação 
Para Todos, ocorrida em Jomtien, na Tailândia, 
em 1990: 
a) Satisfazer as necessidades básicas da 
aprendizagem de todas as crianças até os doze anos. 
b) Satisfazer as necessidades básicas da 
aprendizagem de todas as crianças e jovens até 18 
anos. 
c) Satisfazer as necessidades básicas da 
aprendizagem de todas as crianças e jovens até 21 
anos. 
d) Satisfazer as necessidades básicas da 
aprendizagem de todas as crianças, jovens e adultos. 
 
As questões nº 24 e 25 são concernentes a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (lei nº 
9394/96) 
 
24 - Em relação à Educação Infantil, é 
CORRETO afirmar que: 
a) É a primeira etapa do ensino fundamental. 
b) É oferecida somente em pré-escolas. 
c) É oferecida em creches, ou entidades 
equivalentes. 
d) É oferecida com carga horária anual de 600 horas. 
 
25 - De acordo com o art. 13, a lei afirma que, os 
docentes incumbir-se-ão de: 
a) Participar da proposta pedagógica. 
b) Elaborar e cumprir plano de trabalho. 
c) Zelar pela aprendizagem dos alunos. 
d) Determinar a quantidade de dias letivos. 
 
 

26 - Segundo Piaget, quando a criança inicia a 
construção da relação causa e efeito, bem como 
das simbolizações, não aceitando a ideia do acaso 
e tudo deve ter uma explicação, fase dos “por 
quês” ela está no período: 
a) Operatório concreto. 
b) Sensório motor. 
c) Pré-operatório. 
d) Operatório formal. 
 
27 - Assinale a opção que completa corretamente 
as lacunas abaixo: 
 Em relação à linguagem,___________ considera 
que primeiro se tem o conhecimento enquanto 
fala, depois é que se desenvolve a linguagem. Já 
para _______________ o pensamento e linguagem 
andam primariamente paralelos e posteriormente 
juntos (por volta dos 2 anos de idade), onde o 
significado, a partir de então, ocupa lugar 
central. 
a) Piaget; Vygotsky. 
b) Vygotsky; Piaget. 
c) Piaget; Freud. 
d) Vygotsky; Freud. 
 
28 - Observe a figura e preencha corretamente a 
lacuna abaixo: 

 
Na Tendência ____________________ o aluno é 
considerado um ser ativo, com liberdade e 
autonomia no processo de ensino. A escola 
propõe a valorização da auto-educação, onde o 
aluno é o sujeito do conhecimento: 
a) Liberal tecnicista. 
b) Liberal renovada não diretiva. 
c) Tradicional liberal. 
d) Progressista libertadora. 
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29 - Em relação ao Estatuto da Criança e do 
Adolescente NÃO é correto afirmar que: 
a) A criança é a pessoa até doze anos de idade 
incompletos e adolescente aquele entre doze e 
dezoito anos de idade. 
b) A criança e o adolescente têm direito a proteção à 
vida e à saúde. 
c) A criança com necessidade de cuidados 
odontológicos especiais será atendida pelo Sistema 
Único de Saúde. 
d) A criança e o adolescente são objetos de 
intervenção do Estado. 
 
30 - Segundo o Relatório Delors, a educação deve 
ser organizada com base em princípios ou pilares. 
Assinale a alternativa que NÃO apresenta um 
pilar da educação: 
a) Aprender a ser. 
b) Aprender a conviver. 
c) Aprender a memorizar. 
d) Aprender a fazer. 
 
 


