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QUESTÕES 01 A  - LÍNGUA PORTUGUESA
_________________________________________
O parágrafo reproduzido a seguir foi extraído do 
romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, 
do escritor brasileiro Machado de Assis. Leia-o 
atentamente e responda às seguintes questões.

“Um tio meu, cônego de prebenda inteira, costumava 
dizer que o amor da glória temporal era a perdição 
das almas, que só devem cobiçar a glória eterna. 
Ao que retorquia outro tio, oficial de um dos antigos 
terços de infantaria, que o amor da glória era a coisa 
mais verdadeiramente humana que há no homem, 
e, conseguintemente, a sua mais genuína feição. 
Decida o leitor entre o militar e o cônego”.

01. Assinale a alternativa que contém uma 
interpretação CORRETA sobre o conteúdo do texto.

a) O argumento do cônego está em aparente 
contradição com a sua posição eclesiástica, pois ele 
supervaloriza as coisas terrenas.
b) O trecho apresenta, com base no discurso de dois 
personagens, uma controvérsia sobre a questão do 
“amor da glória”.
c) Um dos tios do narrador, por seguir carreira militar, 
considera o amor da glória a perdição das almas, 
pois prejudicaria a ação bélica.
d) O narrador não somente apresenta uma oposição 
de ideias, a partir da experiência dos personagens, 
mas também se posiciona claramente a respeito.
_________________________________________
02. Nesse trecho de seu romance, Machado 
de Assis emprega o adjetivo “temporal” para se 
referir a um tipo de “amor da glória”. Em relação a 
esse adjetivo, segundo o contexto do parágrafo, é 
CORRETO afirmar que:

a) Corresponde à ideia de tempestade, com toda a 
sua violência natural.
b) É utilizado pelo autor com deboche, como forma 
de crítica à religião.
c) Faz referência à expectativa de uma recompensa 
espiritual.
d) Se forma a partir da palavra “tempo”, e se opõe à 
noção de eternidade.
_________________________________________
03. Ainda com base no trecho de Machado de 
Assis, um dos tios do narrador argumentava que “o 
amor da glória era a coisa mais verdadeiramente 
humana que há no homem”. Neste caso, o 
termo “verdadeiramente” pode ser classificado 
gramaticalmente como:

a) Adjetivo.
b) Advérbio.
c) Preposição.
d) Verbo.

Triste Fim de Policarpo Quaresma é o título de uma 
das principais obras de ficção da literatura brasileira, 
escrita por Lima Barreto. Considere o trecho a 
seguir, em que o narrador descreve o protagonista 
do romance, e responda às próximas questões.

“Durante os lazeres burocráticos, estudou, mas 
estudou a Pátria, nas suas riquezas naturais, na sua 
história, na sua geografia, na sua literatura e na sua 
política. Quaresma sabia as espécies de minerais, 
vegetais e animais, que o Brasil continha; sabia o 
valor do ouro, dos diamantes exportados por Minas, 
as guerras holandesas, as batalhas do Paraguai, as 
nascentes e o curso de todos os rios. Defendia com 
azedume e paixão a proeminência do Amazonas 
sobre todos os demais rios do mundo. Para isso ia até 
ao crime de amputar alguns quilômetros ao Nilo e era 
com este rival do “seu” rio que ele mais implicava. Ai 
de quem o citasse na sua frente! Em geral, calmo e 
delicado, o major ficava agitado e malcriado, quando 
se discutia a extensão do Amazonas em face da do 
Nilo”.

04. Com base nesse trecho, o protagonista do 
romance pode ser considerado um personagem:

a) Antipatriótico.
b) Nacionalista.
c) Pacifista.
d) Revolucionário.
_________________________________________
05. No parágrafo selecionado, o narrador afirma 
que o protagonista do romance “ia até ao crime 
de amputar alguns quilômetros ao Nilo”. Neste 
contexto, pode-se afirmar que o termo “amputar” 
está empregado:

a) De acordo com a carreira médica do personagem.
b) Em sentido figurado, significando reduzir ou omitir.
c) Com o intuito de chocar o leitor, levando-o a 
desprezar o protagonista.
d) Em sentido literal, pois traz a ideia de mutilação 
física.
_________________________________________
06. Ainda com base no parágrafo selecionado 
de Lima Barreto, o narrador conta que o Rio Nilo, 
localizado no Egito, era considerado pelo protagonista 
do romance como uma espécie de rival do “seu” rio, 
o Amazonas. Nesse caso, o pronome “seu” aparece 
no texto entre aspas porque:

a) O autor do romance buscava demonstrar a apatia 
do personagem sobre o assunto.
b) O maior rio brasileiro havia sido comprado 
realmente pelo protagonista da história.
c) Lima Barreto evitava a utilização do pronome 
“teu”, que seria o correto neste caso.
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d) O Rio Amazonas não era propriedade do 
protagonista, mas assim ele o considerava.
_________________________________________
QUESTÕES 07 A 10 - MATEMÁTICA

07. Qual o produto entre as soluções do sistema 
a seguir?

a) 5.
b) 8
c) 10.
d) 16.
_________________________________________
08. Qual das alternativas a seguir contém uma 
expressão irracional?

a) .

b) .

c)  .

d) .

_________________________________________
09. Um hexágono regular pode ser representado 
como uma composição de outras figuras. Sobre o 
hexágono regular, assinale a alternativa CORRETA:

a) Pode ser composto por 3 quadrados colocados 
lado a lado.

b) Tem por área  , sendo l o lado do 
hexágono.
c) Pode ser composto por seis triângulos equiláteros.
d) Pode ser composto por seis triângulos 
retângulos idênticos, tendo sua área expressa por

 , sendo b e h a base e a altura desses 
triângulos, respectivamente.
_________________________________________
10. Um drone sobe verticalmente 5 metros a 
partir do ponto de decolagem e, para ir ao encontro 
de seu controlador, desloca-se 10 metros em linha 
reta. O drone encontra o controlador no ponto 
de aterrissagem no chão. Considerando que a 
linha entre o ponto de decolagem e aterrissagem 
formam, junto com a trajetória de subida e encontro 
do controlador, um triângulo retângulo, qual a 
distância entre ponto de decolagem e aterrissagem? 
(Considere )

a) 8,65 m.
b) 9,78 m.
c) 12,11 m.
d) 15 m.
_________________________________________
QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTO GERAIS

11. Considere a notícia jornalística a seguir, a 
respeito de um recente episódio da política brasileira, 
e assinale a alternativa que contém o nome que 
preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste domingo 
que assumiu compromisso com o ministro da Justiça 
e Segurança Pública, ____________, para indicá-lo 
para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. ‘Eu fiz 
um compromisso com ele, porque ele abriu mão de 
vinte e dois anos de magistratura’, disse Bolsonaro, 
em entrevista ao programa do jornalista Milton 
Neves”. 

(Folha de São Paulo, 12/05/19, com adaptações).

a) Augusto Heleno.
b) Hamilton Mourão.
c) Paulo Guedes.
d) Sérgio Moro.
_________________________________________
12. Em janeiro deste ano, o político venezuelano 
Juan Guaidó se declarou presidente interino de 
seu país e intensificou a crise que atinge o governo 
de Nicolás Maduro. Esse fato teve repercussões 
internacionais, levando diversos países a 
reconhecerem o novo governo, e outros a reforçarem 
o seu tradicional apoio ao regime chavista. A este 
respeito, analise as opções a seguir e assinale a que 
indica um país que, nessa crise, manifestou apoio ao 
governo de Nicolás Maduro.

a) Brasil.
b) Cuba.
c) Estados Unidos.
d) França.
_________________________________________
13. Leia a análise a seguir, sobre uma atual 
tendência migratória da sociedade brasileira, e 
assinale a alternativa que apresenta o nome do outro 
país de que se trata.

“A escolha de outro país para viver está na maioria 
dos casos relacionada com questões econômicas, 
mas podem haver também outros motivos. Os 
dados oficiais indicam que há mais de oitenta mil 
brasileiros vivendo em __________, o que faz deles 
a maior comunidade estrangeira nesse país. Existem 
vários fatores que fazem desse país um local muito 
apelativo para os brasileiros, a começar pela língua, 
bem como os laços históricos e culturais que unem 
os dois países há mais de quinhentos anos”. 

(Portal Universia, 21/02/19, com adaptações).
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a) Estados Unidos.
b) França.
c) Portugal.
d) Espanha.
_________________________________________
14. Analise o seguinte trecho de uma matéria 
jornalística, que aborda uma situação ocorrida no 
Brasil neste ano, e marque a alternativa que indica o 
nome que preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“O humorista brasileiro ___________ foi condenado 
a seis meses e vinte e oito dias de prisão por ter 
publicado um vídeo nas redes sociais, em 2016, em 
que ofende a deputada brasileira Maria do Rosário. 
A juíza que conduziu o caso considerou que o vídeo 
continha ‘conteúdo altamente ofensivo e reprovável’. 
O humorista foi condenado pelo crime de injúria, 
mas permanecerá em liberdade enquanto recorre da 
sentença. Para a organização de defesa dos direitos 
humanos Human Rights Watch, a condenação 
constitui uma ameaça à liberdade de expressão”. 

(Público, 15/04/19, com adaptações)

a) Danilo Gentili.
b) Fábio Porchat.
c) Gregório Duvivier.
d) Renato Aragão.

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS
_________________________________________
15. Segundo o art. 12 da LDB (Lei de Diretrizes 
e Bases – Lei nº 9.394/96), os estabelecimentos de 
ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu 
sistema de ensino terão incumbências, EXCETO:

a) Elaborar e executar sua proposta pedagógica.
b) Administrar seu pessoal e seus recursos, materiais 
e financeiros.
c) Reprovar os alunos de menor rendimento.
d) Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas 
– aulas estabelecidas.
_________________________________________
16. Consideram – se profissionais da educação 
básica, segundo a Lei nº 9.394/96 em seu art. 61, os 
que nela estando em efetivo exercício, tendo sido 
formados em cursos reconhecidos, tais como:

a) Professores somente habilitados em nível superior 
para a docência na educação infantil e no ensino 
fundamental e médio.
b) Trabalhadores em educação, portadores 
de diploma de pedagogia, com habilitação em 
administração, planejamento, supervisão, inspeção 
ou orientação educacional, bem como com títulos de 
mestrado ou doutorado nas mesmas áreas.
c) Todo profissional graduado.
d) Trabalhadores, portadores de diploma de curso 
técnico ou superior em qualquer área.

17. A distribuição proporcional de recursos 
dos Fundos Fundeb (Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica) Lei nº 
11.494/2007, no caput de seu art. 10, levará em 
conta as diferenças entre etapas, modalidades e 
tipos de estabelecimento de ensino da educação 
básica, entre elas:

a) Em creche em tempo parcial e integral.
b) Pré-escola somente em tempo integral.
c) Somente nos anos finais do ensino fundamental 
rural.
d) Ensino médio no campo apenas.
_________________________________________
18. Segundo o Fundeb (Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica) Lei nº 
11.494/2007, em seu art. 10, parágrafo 4º, o direito 
à educação infantil será assegurado às crianças até 
o término do ano letivo em que completarem qual 
idade?

a) 05 (cinco) anos de idade.
b) 06 (seis) anos de idade.
c) 04 (quatro) anos de idade.
d) 07 (sete) anos de idade.
_________________________________________
19. Para os efeitos da Lei nº 9.394/96 em seu art. 
58, o que se entende por educação especial? Analise 
as afirmativas a seguir e assinale a alternativa 
CORRETA:

I. A modalidade de educação escolar oferecida 
preferencialmente na instituição especializada 
especial de ensino.
II. A modalidade de educação escolar oferecida 
preferencialmente na rede regular de ensino.
III. Para educandos portadores de necessidades 
especiais, exceto alunos com: transtornos globais do 
desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação.
IV. Para educandos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento, altas habilidades ou 
superdotação.

a) Somente a afirmativa I está correta.
b) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
c) Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
d) Nenhuma afirmativa está correta.
_________________________________________
20. Os sistemas de ensino promoverão  aos 
profissionais da educação, assegurando-lhes, 
inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de 
carreira do magistério público: (Lei nº 9.394/96 em 
seu art. 67):

a) Ingresso exclusivamente por contratação, 
mediante provas.
b) Aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive 
com licenciamento periódico, sem renumeração 
para esse fim.
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c) Progressão funcional, baseada nos anos 
funcionais.
d) Período reservado a estudos, planejamento e 
avaliação, incluída na carga horária de trabalho.
_________________________________________
21. No art. 15 do Fundeb (Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica) Lei nº 
11.494/2007, diz que o Poder Executivo Federal 
publicará até 31 de dezembro de cada exercício, 
para a vigência do exercício subsequente o que? 
Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa 
CORRETA:

I. A estimativa da receita total dos fundos.
II. A estimativa do valor da complementação da 
União.
III. A estimativa dos valores anuais por aluno no 
âmbito do Distrito Federal e de cada Estado.
IV. O valor anual mínimo por aluno definido 
nacionalmente.

a) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
b) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
c) Nenhuma afirmativa está correta.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
_________________________________________
22. Os recursos dos Fundos Fundeb (Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica) Lei nº 11494/2007, serão disponibilizados 
pelas unidades transferidoras ao Banco do Brasil 
S.A ou Caixa Econômica Federal, que realizará a 
distribuição dos valores devidos a quem?

a) Às escolas, Municípios e Estados.
b) À União, aos bancos e aos Distritos Federais.
c) Aos Estados, Distrito Federal e aos Municípios.
d) Aos Municípios, aos bairros e às escolas.
_________________________________________
23. A criança de 01 (um) a 03 (três) anos de idade, 
logo que aprende a andar, parece tão encantada com 
sua nova capacidade que se diverte em locomover-
se de um lado para o outro, sem uma finalidade 
específica. A grande independência que andar 
propicia na exploração do espaço é acompanhada 
também por uma maior disponibilidade das mãos, a 
criança dessa idade, segundo o RCNEI (Referencial 
Curricular Nacional para Educação Infantil, volume 
03, p. 22) é aquela que:

a) Não para, mexe em tudo, explora, pesquisa.
b) É quieta, concentrada, introvertida.
c) É calma, concentrada, explora, pesquisa.
d) Agitada, mexe em tudo, desinteressada.
_________________________________________
24. No art. 1º da Deliberação 08/06-CEE/PR, que 
altera o artigo 9º da Deliberação nº 02/05 CEE/PR, 
trata das normas e princípios para a educação infantil 
no sistema de ensino do Estado do Paraná, diz: “a 
organização de grupos infantis deverá respeitar 
as condições concretas de desenvolvimento das 

crianças e suas especificidades, bem como os espaços 
físicos, equipamentos e materiais pedagógicos 
existentes na escola”, sendo considerada como 
parâmetro:

a) A creche compreendendo o berçário com crianças 
de 0 (zero) a 01 (um) ano de idade, deve considerar 
o número de 05 (cinco) crianças, o maternal I e II com 
crianças até 03 (três) anos de idade, deve considerar 
o número de 12 (doze) crianças.
b) A creche compreendendo o berçário com crianças 
de 0 (zero) a 02 (dois) anos de idade, deve considerar 
o número de 05 (cinco) crianças, o maternal I e II 
com crianças até 04 (quatro) anos de idade, deve 
considerar o número de 12 (doze) crianças.
c) A creche compreendendo o berçário com crianças 
de 0 (zero) a 01 (um) ano de idade, deve considerar 
o número de 10 (dez) crianças, o maternal I e II com 
crianças até 03 (três) anos de idade, deve considerar 
o número de 20 (vinte) crianças.
d) A creche compreendendo o berçário com crianças 
de 0 (zero) a 01 (um) ano de idade, deve considerar 
o número de 03 (três) crianças, o maternal I e II com 
crianças até 03 (três) anos de idade, deve considerar 
o número de 07 (sete) crianças.
_________________________________________
25. Segundo o art. 1º da Deliberação 08/06-CEE/
PR, que altera o artigo 9º, parágrafo 1º da Deliberação 
nº 02/05-CEE/PR, os parâmetros para estruturação 
e organização do atendimento às crianças devem 
considerar as condições locais, regionais e o tipo da 
instituição educacional, visando o que?

a) Promoção da qualidade de aprendizagem.
b) Igualdade da qualidade de aprendizagem.
c) Responsabilidade da qualidade de aprendizagem.
d) Honestidade da qualidade de aprendizagem.
_________________________________________
26. No art. 40 do ECA (Estatuto da Criança e do 
Adolescente) o adotando deve ter quantos anos para 
a adoção, até a data do pedido?

a) Até 15 (quinze) anos de idade.
b) Até 18 (dezoito) anos de idade.
c) Até 21 (vinte e um) anos de idade, à data do 
pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos 
adotantes.
d) Até 18 anos (dezoito) anos de idade, à data do 
pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos 
adotantes.
_________________________________________
27. Sobre a adoção, pode-se afirmar segundo o 
ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 42, 
parágrafo 3º): 

a) O adotante há de ser pelo menos 17 (dezessete) 
anos mais velho do que o adotando.
b) O adotante há de ser pelo menos 15 (quinze) anos 
mais velho do que o adotando.
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c) O adotante há de ser pelo menos 10 (dez) anos 
mais velho do que o adotando.
d) O adotante há de ser pelo menos 05 (anos) anos 
mais velho do que o adotando.
_________________________________________
28. O PPP (Projeto Político Pedagógico) da 
escola faz parte de uma gestão escolar democrática. 
É uma ferramenta de planejamento com a finalidade 
de definir a identidade da escola e os caminhos que 
ela percorre para fornecer um ensino de qualidade. E 
dever ser elaborado por quem?

a) Todos (gestores, professores, funcionários, alunos, 
familiares).
b) Apenas pelos gestores.
c) Pelos coordenadores e professores.
d) Somente pelos professores.
_________________________________________
29. No art. 3º, as DCN (Diretrizes Curriculares 
Nacionais) para Educação Infantil, no parecer CEB 
nº 01 de 07/04/1999, diz em seu inciso I, alíneas: 
a, b, c. Propostas pedagógicas das instituições de 
educação infantil, que devem respeitar os seguintes 
fundamentos norteadores? Analise as afirmativas a 
seguir e assinale a alternativa correta:

I. Princípios Éticos da Autonomia.
II. Princípios Éticos da Responsabilidade.
III. Princípios Éticos da Religião.
IV. Princípios Estéticos da Sensibilidade.

a) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
d) Apenas a afirmativa III está correta.

30. Em 1995, o Ministério da Educação em sua 
Política Nacional de Educação Infantil: Pelos direitos 
das crianças de 0 a 6 anos à educação, definiu a 
melhoria na qualidade no atendimento educacional 
nas creches e pré escolas como seu principal objetivo 
e, para atingi-lo apontou linhas de ações, EXCETO:

a) Incentivo à elaboração, implementação e avaliação 
de propostas pedagógicas e curriculares.
b) Promoção da formação e da valorização dos 
profissionais que atuam nas creches e pré escolas.
c) Apoio aos sistemas de ensino municipais para 
assumirem sua responsabilidade com a educação 
infantil.
d) Criação de um sistema de informação sobre a 
educação da criança de 0 (zero) a 3 (três) anos de 
idade.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 01/07/2019.


