PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
RIBEIRÃO DO PINHAL - ESTADO DO PARANÁ
EDITAL N.º 002/2017
PROVA OBJETIVA: 15/04/2017
FORMAÇÃO DE DOCENTES
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO:
1. Ao pegar o Caderno de Questões confira se o mesmo é do curso para o qual você se inscreveu; confira
também se ele contém um total de 25 questões de múltipla escolha contendo as letras (A) (B) (C) (D),
obedecendo a seguinte podem: de 01 a 10 - Língua Portuguesa (Peso 3) / 11 a 15 - Matemática (Peso 2) / 16 a
20 - Informática (Peso 2) / 21 a 25 - Conhecimentos Específicos (Peso 10); caso haja algum problema
comunique imediatamente o Fiscal de Sala.
2. Esta prova terá duração de 04 (quatro) horas, tendo seu início às 8:00h e término às 12:00h (horário local),
incluindo tempo para preenchimento do cartão-resposta.
3. Confira se seu cartão de respostas contém o mesmo número de questões e alternativas a serem assinaladas.
4. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO-RESPOSTA do mesmo modo como
está assinado no seu documento de identificação.
5. A marcação do CARTÃO-RESPOSTA deve ser feitas com caneta esferográfica de tinta azul ou preta em
material transparente.
6. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO-RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço
correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo constante no CARTÃO-RESPOSTA.
7. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO-RESPOSTA por erro do candidato. A substituição só
será autorizada se for constatada falha de impressão.
8. O candidato deverá devolver no final da prova, o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA.
9. Não é permitido, durante a realização da prova, qualquer tipo de comunicação entre os candidatos e nem o
uso de equipamentos ou aparelhos eletrônicos de qualquer espécie, sob pena de exclusão do processo.
10. Implicará na eliminação do candidato aquele que desrespeitar ou tratar de modo descortês os fiscais de sala.
11. O candidato poderá deixar a sala após decorridos 60 (sessenta) minutos do início da prova.

NOME: ____________________________________________ ASSINATURA: ________________________

PORTUGUÊS
Leia o texto abaixo e responda às questões de 1 a 4:

Um anjo dorme aqui; na aurora apenas,
disse adeus ao brilhar das açucenas
em ter da vida alevantado o véu.
– Rosa tocada do cruel granizo Cedo
finou-se e no infantil sorriso passou do
berço pra brincar no céu!
(Casimiro de Abreu, in Primaveras)
1. O tema do texto é:
a) a inocência de uma criança
b) o sofrimento pela morte de uma criança
c) o apego do autor por uma certa criança
d) a morte de uma criança.
2. O tema se desenvolve com base em uma figura de
linguagem conhecida como:
a) eufemismo
b) prosopopeia
c) pleonasmo
d) metonímia
3. Por “sem ter da vida alevantado o véu” entende-se:
a) sem ter nascido
b) sem ter morrido cedo
c) sem ter conhecido bem a vida
d) sem viver misteriosamente.
4. “Na aurora apenas” é o mesmo que:
a) somente pela manhã
b) no limiar somente
c) apenas na alegria
d) só na tristeza
5. Observe as palavras:
I. Hoje.
II. Aqui.
III. Rapidamente.
IV. Bastante.
V. Com certeza.
Classificam-se, respectivamente, como:
a) advérbios de tempo, lugar, modo, intensidade e
afirmação.
b) advérbios de modo, tempo, intensidade, afirmação e
negação.
c) advérbios de dúvida, tempo, lugar, modo e
intensidade.
d) advérbios de tempo, lugar, modo, afirmação e dúvida.
6. Marque a alternativa na qual TODAS as palavras são
formadas por encontros consonantais:

a) Saíram – bebedouro – caranguejo.
b) Exato – igualdade – açaí.
c) Circuito – trouxeram – diáspora.
d) Cravo – graça – franco.
7. “Sorvete Kibon decora sua cozinha. E dá nome às
latas”.
Os termos destacados são, respectivamente:
a) sujeito, objeto direto, objeto indireto
b) objeto direto, sujeito, objeto indireto
c) sujeito, objeto indireto, objeto direto
d) sujeito, sujeito, objeto indireto
8. Sobre os adjetivos, é correto afirmar:
a) Classe de palavras que se caracteriza por delimitar o
substantivo,
atribuindo-lhe
qualidades,
estados,
aparência etc.
b) Classe de palavra invariável que modifica o sentido
do verbo, do adjetivo e do advérbio.
c) Classe de palavra que vem antes do substantivo,
indicando se ele é determinado ou indeterminado.
d) Classe de palavra invariável que exprime estados
emocionais.
9. Assinale a oração em que o termo cego(s) é um
adjetivo:
a) Os cegos, habitantes de um mundo esquemático,
sabem onde ir...
b) O cego de Ipanema representava naquele momento
todas as alegorias da noite escura da alma…
c) Todos os cálculos do cego se desfaziam na
turbulência do álcool.
d) ... da Terra que é um globo cego girando no caos.
10. Atente ao trecho: “Anos depois, em 1986, os sete
países de língua portuguesa (Timor-Leste não pôde
ser incluído na lista, pois se tornaria independente
apenas em 2002) consolidaram as Bases Analíticas
da Ortografia Simplificada da Língua Portuguesa de
1945”.
Analise as proposições a seguir sobre a acentuação
gráfica nesse período. Em seguida assinale a
alternativa que contenha a análise correta sobre as
mesmas.
I. A palavra “países” é acentuada pelo fato de duas
vogais se encontrarem em sílabas diferentes,
formando um hiato.
II. A palavra “pôde” está conjugada no pretérito
perfeito e recebeu acento para diferenciá-la da forma
“pode”, no tempo presente.
III. Assim como “analíticas”, a palavra “língua” é
acentuada por ser proparoxítona.
IV. O termo “incluído” recebe acento por ser uma
oxítona terminada em “o”.
a) Todas estão corretas

b) Estão corretas apenas as proposições I e II.
c) Estão corretas apenas as proposições I e III.
d) Estão corretas apenas as proposições II e IV.

b) Clicar Menu Documentos Imprimir...
c) Clicar Menu Tabela Imprimir
d) Clicar Menu Arquivo Imprimir...
17. Dadas as afirmativas com relação ao Windows XP,

MATEMÁTICA

a) R$ 2620,00
b) R$ 1370,00
c) R$ 3200,00
d) R$ 1830,00

I. A pasta Meus Documentos é considerada uma pasta
especial, pois não pertence ao Sistema Operacional.
II. Podem ser criados atalhos em quaisquer pastas.
III. Não houve qualquer modificação na parte gráfica em
relação ao Windows ME, versão anterior ao XP, para
usuários domésticos.
IV. A partir da Área de Trabalho é possível criar atalhos,
alterar ícones de atalhos já existentes, criar pastas e
esvaziar a Lixeira. Verifica-se que estão corretas as
afirmativas:

12. Uma fábrica possui 2 máquinas, cuja produção diária
é de 450 e 1350 peças. A produção de15 dias foi
vendida, em partes iguais, a 5 lojas. Quantas peças cada
loja comprou?

a) I e II
b) II e IV
c) I e III
d) II e III

a) 1800
b) 5400
c) 27000
d) 360

18. Identifique na relação abaixo qual elemento
que NÃO pode ser considerado como Hardware:

11. Uma pessoa comprou um carro em 4 prestações a 1ª
no valor de R$ 750,00, a 2ª no valor de R$ 620,00, a 3ª
no valor de R$ 580,00, a 4ª no valor de R$ 1250,00.
Qual o preço pago pelo carro?

13. Raquel saiu de casa às 13h 45min, caminhando até o
curso de inglês que fica a 15 minutos de sua casa, e
chegou na hora da aula cuja duração é de uma hora e
meia. A que horas terminará a aula de inglês?
a) 14h
b) 14h 30min
c) 15h 15min
d) 15h 30min
14. Qual montante teremos em 4 meses se aplicarmos
um capital inicial de R$5.000,00 a um juros simples de
5% ao mês?
a) R$ 6000,00
b) R$ 600,00
c) R$ 5240,00
d) R$ 5500,00
15. Num balancete de uma empresa consta que certo
capital foi aplicado a uma taxa de 30% ao ano durante 8
meses, rendendo juros simples no valor de R$ 192,00. O
capital aplicado foi de:

a) modem
b) sistema operacional
c) barramento
d) memória
19. No tocante às principais ferramentas de navegação e
comunicação utilizadas na Internet, aquela que NÃO é
um browser (navegador):
a) Google Chrome
b) Mozzila Firefox
c) Safari
d) MSN Messenger
20. Em relação ao Internet Explorer podemos dizer que:
a) É possível verificar um e-mail através de uma página
na Internet.
b) É possível adicionar um favorito na barra de
ferramenta.
c) O Outlook é uma ferramenta de Internet utilizada para
pesquisa de site(s).
d) No Menu Editar pode mudar as informações de
usuários na lista de favoritos.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

a) R$ 288,00
b) R$ 880,00
c) R$ 690,00
d) R$ 960,00

21. A aprendizagem escolar consiste em:

INFORMÁTICA
16. No Microsoft Word 2003, o assistente para
impressão de documentos pode ser acionado (via barra
de menus) com os seguintes procedimentos:
a) Clicar Menu Editar Imprimir;

a) obedecer de forma acrítica as determinações da
direção e dos professores.
b) proceder em sua atuação, de acordo com os moldes da
escola.
c) memorizar, na íntegra, os conhecimentos do
professor.
d) adquirir os conhecimentos relevantes de uma cultura.

22. Brincando de “Faz-de-conta” com crianças de 0-3
anos, a professora e o auxiliar organizam um jogo de
esconder e aparecer. O desenvolvimento desse conteúdo
auxilia a criança a:
a) construir sua autoestima.
b) elaborar a construção mental da imagem de um objeto
ou pessoa ausente.
c) construir sua autonomia, pois lhe garante o direito de
escolha.
d) elaborar e vivenciar situação de ausência de uma
pessoa ou objeto, aprendendo a controlar suas emoções,
construindo sua autoestima.
23. A aprendizagem é fator preponderante para o
desenvolvimento quando o aluno:
a) decifra textos.
b) pensa de uma forma mais elaborada.
c) se aproxima das pessoas
d) cria vínculo com o professor.
24. Sob a perspectiva pedagógica, é importante
considerar que, por conta da idade, ha que se ter certos
cuidados nos estudos de história com as crianças. Dentre
os procedimentos relacionados, pode-se destacar como
correto:
a) Considerar que a finalidade é ensinar conceitos
maneira formal, bem como o manuseio de documentos
históricos.
b) considerar que as crianças reproduzem as informações
e ideias estudadas sem realizar conexões com
conhecimentos anteriores.
c) trabalhar conhecimentos históricos de outras épocas
que podem ser comparados com os costumes das
crianças, promovendo reflexão sobre a sociedade.
d) desvincular os estudos de tempos passados com
conhecimentos cotidianos das crianças da atual
organização social em que estão inseridas.
25. A indisciplina na sala de aula acontece:
a) somente nas classes menos privilegiadas.
b) somente nas escolas particulares.
c)
independentemente
da
classe
social
ou
estabelecimento de ensino.
d) somente quando o professor não domina o conteúdo.

