
 

 

 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS  

RIBEIRÃO DO PINHAL - ESTADO DO PARANÁ 

 

EDITAL N.º 003/2019 

 

PROVA OBJETIVA: 10/11/2019 

 

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 20 questões de múltipla escolha contendo as letras (A) (B) (C) (D), 

obedecendo a seguinte ordem: de 01 a 05 - Língua Portuguesa (Peso 4) / 06 a 08 - Matemática (Peso 4) / 09 a 

10 - Informática (Peso 4) / 11 a 20 - Conhecimentos Específicos (Peso 06); caso haja algum problema 

comunique imediatamente o Fiscal de Sala. 
 

2. Esta prova terá duração de 04 (quatro) horas, tendo seu início às 08h00min e término às 12h00min (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 documento de identificação apresentado na entrada da sala. 
 

5. A marcação do CARTÃO-RESPOSTA deve ser feita com caneta esferográfica feita em material transparente 

de tinta azul ou preta.  
 

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 

ao fiscal de sala. 
 

9. O CADERNO DE QUESTÕES será disponibilizado no site da Prefeitura Municipal de Ribeirão do Pinhal, 

estado do Paraná. 
  

10. 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. 
 

11. O candidato que desrespeitar ou tratar de modo descortês os fiscais da sala será imediatamente eliminado do 

processo.  
 

12. O candidato poderá deixar a sala após decorridos 60 (sessenta) minutos do início da prova. 
 

13. Os 02 (dois) últimos candidatos a terminarem a Prova Objetiva, em cada uma das salas, deverão rubricar, 

juntamente com os fiscais, o envelope em que serão depositadas as provas realizadas e gabaritos.  

 

 

NOME: ____________________________________________ ASSINATURA: ________________________ 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE  
RIBEIRÃO DO PINHAL 



= LÍNGUA PORTUGUESA = 

 

1. Leia o texto e responda às questões 1 e 2: 
 

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 nascimento de uma criança 

c) o sofrimento pela morte de uma criança 

d) a morte de uma criança 
 

2. O tema se desenvolve com base em uma figura 

de linguagem conhecida como: 
 

a) prosopopeia 

b) eufemismo  

c) pleonasmo 

d) hipérbole 
 

3) A palavra “ojeriza” significa: 
 

a) medo 

b) admiração 

c) aversão 

d) dificuldade 
 

4) Assinale a alternativa em que uma forma verbal 

foi empregada incorretamente: 
 

a) O superior interveio na discussão, evitando a briga. 

b) Se a testemunha depor favoravelmente, o réu será 

absolvido. 

c) Quando eu reouver o dinheiro, pagarei a dívida. 

d) Quando você vier a Campinas, ficará extasiado. 
 

5)  Em que caso a palavra destacada não tem valor de 

adjetivo? 
 

a) Um branco, velho, pedia esmolas. 

b) Um velho, branco, pedia esmolas. 

c) Era um dia cinzento. 

d) O sabão usado desbotou o verde da camisa. 

 

 

= MATEMÁTICA = 
 

6. O resultado da equação 10y - 5 (1 + y) = 3 (2y - 2) - 

20 é:  
 

a) 21 

b) 23 

c) 25 

d) 27 
 

7. Uma aplicação de R$ 12.250,25 durante 9 meses 

renderam R$ 2.756,31 de juros. O sistema usado foi de 

juros simples. Calcule a taxa mensal usada para 

remunerar essa aplicação. 
 

a) 3,50% a.m. 

b) 1,25% a.m. 

c) 2,50% a.m. 

d) 3,75% a.m. 
 

8. Cidinha tem um pequeno comércio e pede emprestado 

aos pais R$ 7.565,00, para capital de giro. Ela propõe 

pagar os juros todo mês e oferece uma taxa de 2,5% ao 

mês. Após 1 ano Cidinha devolve o dinheiro conforme 

combinado. Qual o montante que ela pagou aos pais? 
 

a) R$ 9,632,96 

b) R$ 7,953,40 

c) R$ 9.834,50 

d) R$ 7,896,58 
 

 

= INFORMÁTICA = 
 

9. O atalho utilizado para salvar um documento no 

Word é:  
 

a) CTRL + B 

b) SHIFT + F5 

c) CTRL + S 

d) CTRL + T 
 

10. Não é um navegador de internet 
 

a) Safari 

b) Buscapé 

c) Google Chrome 

d) Mozilla Firefox  

 
 

= CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS = 
 

11. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente - 

Lei n.º 8.069/1990 - a criança e o adolescente têm direito 

à educação, visando o pleno desenvolvimento de sua 

pessoa. Neste sentido, esta lei deve assegurar o (a) (s): 
 

a) igualdade de condições para o acesso e permanência 

na escola. 

b) acesso à escola particular próxima de sua residência. 

c) trabalho para menores de quatorze anos. 

d) direitos trabalhistas e previdenciários ao adolescente 

infrator. 
 

12. O termo “educação bancária” foi cunhado pelo 

educador 
 

a) Jean Piaget 



b) Paulo Coelho 

c) Jorge Amado 

d) Paulo Freire 
 

13. Predominava, até o século XIII, a ideia de que as 

crianças eram: 
 

a) adultos imperfeitos 

b) seres infernais 

c) pessoas singulares 

d) seres autossuficientes 
  

14. A inclusão escolar, que visa a reverter o percurso de 

exclusão de qualquer natureza e ampliar as 

possibilidades de inserção de crianças, jovens e adultos 

em escolas regulares, tem sido defendida em 

conferências, convenções e documentos internacionais. 

A Declaração de Salamanca, em 1994, propôs a escola 

inclusiva como aquela: 
 

a) que tem como princípio o direito incondicional à 

escolarização de todos os alunos em espaços educativos 

diferenciados; para isso a escola deve transformar-se 

para receber estes alunos e isto deve constar no Projeto 

Político-Pedagógico da escola, construído pela equipe 

gestora. 

b) na qual se desenvolva uma pedagogia centrada no 

professor e capaz de educar as crianças com diferentes 

necessidades, reordenando o trabalho pedagógico para as 

classes que irão receber estas crianças com suas 

características, origens, condições físicas, sensoriais, 

intelectuais, linguísticas ou emocionais, econômicas ou 

socioculturais. 

c) aberta às diferenças, na qual as crianças, jovens e 

adultos devem aprender juntos, independentemente de 

suas características, origens, condições físicas, 

sensoriais, intelectuais, linguísticas ou emocionais, 

econômicas ou socioculturais. 

d) que reconhece e responde às diversas necessidades de 

seus alunos, assegurando um currículo capaz de educá-

los em espaços criados exclusivamente para os alunos 

com necessidades educacionais especiais, reordenando e 

adaptando o trabalho pedagógico para as classes que 

acolherão as crianças com estas características. 
 

15. Conforme dispõe o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, é dever do Estado assegurar à criança e ao 

adolescente, exceto: 
 

a) Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive 

para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. 

b) Oferta de ensino noturno regular, adequado às 

condições do adolescente trabalhador. 

c) Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade 

ao ensino médio. 

d) Atendimento educacional especializado aos 

portadores de deficiência, preferencialmente na rede 

especial de ensino. 
 

16. O caráter político da educação é marcado por sua: 
 

a) complementaridade 

b) parcialidade 

c) não-neutralidade 

d) internacionalidade 
 

17. Partindo do princípio de ser a educação uma 

estratégia para a superação humana, o compromisso do 

educador reside na ação contra um histórico processo de 

exclusão de grande parcela da população. Nesse sentido, 

é correto afirmar que o compromisso social do educador 

é com: 
 

a) o repasse de conhecimentos 

b) o ensino de métodos e técnicas 

c) a emancipação humana 

d) o desenvolvimento do raciocínio do aluno 
 

18. A educação escolar é: 
 

a) direito de todos e obrigação do Estado e da família. 

b) direito apenas da classe trabalhadora. 

c) direito apenas das pessoas que recebem benefícios do 

Governo 

d) é obrigação do Estado oferecer educação somente nas 

escolas privadas. 
 

19. O professor, para desempenhar sua função, precisa 

basear seu trabalho em três eixos fundamentais. Assinale 

a alternativa que apresenta esses eixos. 
 

a) Domínio teórico-prático dos conteúdos da disciplina, 

domínio de métodos para encaminhar didaticamente 

esses conteúdos e compromisso com a aprendizagem dos 

alunos. 

b) avaliação da aprendizagem de forma sistemática, uso 

de recursos didáticos essenciais às necessidades de 

ensino-aprendizagem e domínios de novas tecnologias. 

c) Domínio legal, institucional e conceitual. 

d) competência, habilidade e solidariedade. 
 

20. A gestão democrática da escola passa, entre outras 

questões, pelo fortalecimento e pela consolidação de 

mecanismos de participação da comunidade escolar. 

Esses mecanismos preveem: 
 

a) o respeito a todas as decisões individuais. 

b) a separação rígida entre as dimensões administrativas 

e pedagógicas da escola. 

c) a centralização das ações. 

d) o incentivo à eleição de diretores, conselhos 

escolares, grêmios estudantis e democratização dos 

processos de decisão.  


