
 

 

 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS  

RIBEIRÃO DO PINHAL - ESTADO DO PARANÁ 

 

EDITAL N.º 003/2019 

 

PROVA OBJETIVA: 10/11/2019 

 

OUTRAS LICENCIATURAS 

 

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 = 

 

Leia o texto abaixo e responda às questões de 1 e 2: 

 

MAR PORTUGUÊS 
 

Ó mar salgado, quanto do teu sal 

São lágrimas de Portugal! 

Por te cruzarmos, quantas mães choraram! 

Quantos filhos em vão rezaram! 

Quantas noivas ficaram por casar para que fosses 

nosso, ó mar! 

Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é 

pequena. 

Quem quer passar além do Bojador tem que passar 

além da dor. 

Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é 

que espelhou o céu! 
 

Fernando Pessoa 

 
 

1. Segundo o poeta, o sofrimento do povo ocorreu:  
 

a) apesar das conquistas portuguesas. 

b) em virtude das conquistas portuguesas. 

c) para as conquistas portuguesas. 

d) antes das conquistas portuguesas. 

 

2. “Quantos filhos em vão rezaram”. Com este verso, 

entendemos que: 
 

a) o sofrimento do povo foi inútil. 

b) o povo português da época era muito religioso. 

c) muita gente perdeu entes queridos por causa das 

conquistas portuguesas. 

d) o povo era muito chorão. 

 

3. Complete a frase abaixo: 
 

Elas _____ providenciaram os atestados, que enviaram 

_____ às procurações, como instrumentos _____ para os 

fins colimados. 
 

a) mesmo, anexo, bastante 

b) mesmas, anexo, bastante 

c) mesmas, anexos, bastante 

d) mesmas, anexos, bastantes 

 

4. Assinale a alternativa em que o autor NÃO utiliza 

prosopopeia. 
 

a) “Quando essa não-palavra morde a isca, alguma coisa 

se escreveu.” (Clarice Lispector) 

b) “As palavras não nascem amarradas, elas saltam, se 

beijam, se dissolvem…” (Drummond) 

c) “Meu nome é Severino, Não tenho outro de pia”. 

(João Cabral de Melo Neto) 

d) “A luminosidade sorria no ar: exatamente isto. Era 

um suspiro do mundo.” (Clarice Lispector) 

 

5. Aponte a opção em que as duas palavras são 

acentuadas devido à mesma regra: 
 

a) saí - dói 

b) relógio - própria 

c) só - sóis 

d) dá - custará 

 

 
 

= MATEMÁTICA = 

 

6. De quantas maneiras diferentes 6 amigos podem sentar 

em um banco para tirar uma foto? 
 

a) 800 

b) 540 

c) 360 

d) 720 
 

7. O valor de R$ 5.500,00 é emprestado durante 15 

meses a uma taxa de 1,2% a.m. usando o regime de juros 

simples. Calcule o montante que deverá ser pago a quem 

emprestou o dinheiro. 
 

a) R$ 80.000,00 

b) R$ 7.200,00 

c) R$ 82.500,00 

d) R$ 6.490,00 

 

8. Numa festa de casamento, um garçom carrega duas 

bandejas com bebidas. Em uma delas tem 2 taças de 

vinho e 5 de champanhe, enquanto na outra tem 4 taças 

de vinho e 3 de champanhe. Qual é a probabilidade de 

alguém pegar uma taça de vinho de uma dessas duas 

bandejas? 
 

a) 3/7   

b) 2/5 

c) 3/4 

d) 2/4  

 

 

= INFORMÁTICA = 

 

9. Na guia layout de página do MS Word 2007, existe 

um grupo em que se encontram disponíveis os recursos 

para configuração de margens, orientação da página, 

tamanho da página e quebras de página e de seção. Esse 

grupo é: 
 

a) Organizar 

b) Configurar Página 

c) Temas 

d) Parágrafo 



 

10. Ana Paula recebe frequentemente e-mails com 

publicidade de produtos que não lhe interessam. Irritada 

com tal situação, Ana Paula realizou uma ação em sua 

caixa de e-mail que faz com que, ao chegarem, essas 

mensagens indesejadas não sejam depositadas em sua 

caixa de entrada. A ação realizada por Ana Paula foi: 
 

a) enviar um e-mail a cada emissor de mensagens 

indesejadas proibindo-o de lhe enviar e-mail. 

b) incluir os endereços de e-mail dos emissores no site 

do PROCON. 

c) selecionar os e-mails indesejados e defini-los como 

spam. 

d) chorar por não conseguir resolver o problema. 

 

 

= CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS = 

 

11.  A lei que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional é a: 
 

a) Lei n.º 13.005/2014 

b) Lei n.º 9.394/96  

c) Lei n.º 9.496/93 

d) Lei n.º 11.738/2008 

 

12. Nos termos do que expressamente estabelece a Lei 

n.º 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), 

assinale a alternativa incorreta: 
 

a) É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do 

processo pedagógico, bem como participar da definição 

das propostas educacionais. 

b) Entende-se por trabalho educativo a atividade laboral 

em que prevalecem as exigências pedagógicas relativas 

ao desenvolvimento profissional e produtivo do 

educando. 

c) É dever do Estado assegurar atendimento em creche e 

pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade. 

d) No processo educacional respeitar-se-ão os valores 

culturais, artísticos e históricos próprios do contexto 

social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes 

a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura. 

 

13. As práticas avaliativas devem estar em consonância 

com os procedimentos metodológicos, dada a 

necessidade de se aplicar estratégias de ensino alinhadas 

aos objetivos da educação básica, com base nisso, pode-

se dizer que a avaliação deve considerar: 
 

a) o acompanhamento por meio de lista de presença, 

vinculando a nota ao número de faltas. 

b) a seleção e a classificação dos estudantes por meio de 

testes. 

c) o diagnóstico dos progressos do estudante na 

recondução dos processos de ensino-aprendizagem. 

d) descobriu se o aluno conseguiu decorar a matéria, 

pois decorar é melhor do que de fato aprender. 

 

14. No que se refere à literatura infantil, assinale a 

alternativa CORRETA, relacionando as narrativas 

populares, da Primeira Coluna, as suas respectivas 

definições, na Segunda Coluna. 
 

Primeira Coluna 
 

I - Mito 

II - Piada 

III - Lenda 

IV - Fábula 

V - Conto de fadas 
 

Segunda Coluna 
 

( ) Relato breve, cômico, obsceno ou absurdo, sem 

estrutura narrativa fixa e com protagonistas 

estereotipados e genéricos. 

( ) Narrativa curta cujos protagonistas são animais, com 

características e sentimentos humanos, que propõe uma 

reflexão moral, normalmente explícita. 

( ) Relato que acontece em um mundo anterior e de um 

estado diferente do atual, em que deuses e heróis 

realizam grandes feitos relacionados a crenças religiosas. 

( ) Relato contado como verídico, acontecido em lugares 

concretos, vinculados a temas da natureza, a uma 

edificação ou a um acidente geográfico, com enfoque 

sobrenatural ou religioso. 

( ) Narrativa com elementos fantásticos que misturam 

personagens de um mundo terreno com os de um mundo 

irreal, nos quais os primeiros alcançam o bem-estar 

depois de diversas provas e conflitos. 
 

a) I, II, III, IV, V 

b) II, III, I, V, IV 

c) II, IV, I, III, V 

d) V, IV, III, I, II   

 

15. Analisar e promover o desenvolvimento da 

inteligência no educando é algo inerente à função social 

atribuída à escola. No entanto, este educando vive 

imerso em relações com um universo objetivo e 

subjetivo. Dessa maneira, é importante compreender que 

o aspecto intelectual é: 
 

a) responsável por nossas ações na sociedade, ou seja, é 

o desenvolvimento intelectual que define a posição 

social que a pessoa irá ter em sua fase adulta. 

b) valorizado em todas as etapas da vida do indivíduo 

porque permite ser aceito em seus grupos sociais. 

c) constitutivo da natureza humana e é ele que define a 

essência do homem em todas as fases de sua vida (da 

infância à velhice). 



d) um dos elementos constituintes que integra o 

desenvolvimento humano; a formação integral incorpora 

também os aspectos físicos, psicológicos e sociais. 

 

16. 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. 

 

17. Considerando o processo de alfabetização e 

letramento na educação infantil, no contexto 

contemporâneo, é um processo amplo que se inicia antes 

de a criança ingressar na escola e envolve o 

reconhecimento das finalidades da linguagem escrita, 

seus usos e funções. Analise as afirmativas a seguir. 
 

I. As crianças oriundas de meio familiar em que a leitura 

e a escrita não têm presença marcante, em que, muitas 

vezes, o contato com materiais escritos é quase 

inexistente, comprovadamente, têm muitas dificuldades 

na aprendizagem da leitura e da escrita, por se tratar 

apenas de um processo de codificação e decodificação 

de códigos escritos. 

II. A qualidade das experiências vivenciadas pelas 

crianças pode ser determinante para alimentar o gosto 

pela leitura, o desejo de aprender e, consequentemente, 

qualificar o processo de alfabetização e letramento. 

III. A história da escrita na criança começa antes da 

primeira vez em que o professor coloca um lápis em sua 

mão e lhe ensina a desenhar letras. 

IV. A imitação, a brincadeira de faz-de-conta e o jogo de 

papéis sociais representam um importante papel no 

processo de alfabetização e letramento. 

V. A alfabetização inicia-se muito cedo, com o gesto, 

que é o signo visual que contém a futura escrita da 

criança. 
 

a) II e III, somente. 

b) II, III, IV e V, somente. 

c) I, II e V, somente 

d) Todas estão corretas 

 

18. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, a educação escolar: 
 

a) é dever somente da Família, principal responsável em 

ensinar o filho que emprego escolher no futuro. 

b) é deve do Estado somente, que tem a obrigação de 

conferir auxílios financeiros às famílias de baixa-renda. 

c) é dever do Estado e da Família devendo vincular-se 

ao mundo do trabalho e à prática social. 

d) é dever do Estado e da Família, sendo facultativa a 

vinculação da mesma ao mundo do trabalho e à prática 

social. 

 

19. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente - 

Lei n°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. 

 

20. Sobre o lúdico é correto afirmar: 
 

a) não pode fazer parte da sala de aula, visto que os 

alunos estão lá para estudar e não para brincar. 

b) deve ser inserido nas salas, porém somente de modo a 

passar o tempo do professor, não podendo de modo 

algum ser orientado. 

c) é considerado prazeroso, devido à sua capacidade de 

absorver de forma intensa e total, criando um clima de 

entusiasmo. 

d) é prática comum nas atividades físicas com as 

crianças, visto que somente assim elas podem ficar 

quietas. 

 

 

 

 


