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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 04 - LÍNGUA PORTUGUESA
_________________________________________
Considere atentamente o poema a seguir, escrito 
por Machado de Assis, para responder às próximas 
questões.

“Bailando no ar, gemia inquieto vagalume:
‘Quem me dera que eu fosse aquela loira estrela
Que arde no eterno azul, como uma eterna vela!’

Mas a estrela, fitando a lua, com ciúme:

‘Pudesse eu copiar-te o transparente lume,
Que, da grega coluna à gótica janela,

Contemplou, suspirosa, a fronte amada e bela’
Mas a lua, fitando o sol com azedume:

‘Mísera! Tivesse eu aquela enorme, aquela
Claridade imortal, que toda a luz resume’!

Mas o sol, inclinando a rútila capela:

‘Pesa-me esta brilhante auréola de nume...
Enfara-me esta luz e desmedida umbela...

Por que não nasci eu um simples vagalume’?”

01. Assinale a alternativa que contém uma 
reflexão cujo significado moral é semelhante ao 
expresso no poema.

a) A amizade é um amor que nunca morre.
b) Os invejosos invejam-se reciprocamente.
c) Muitos sabem ganhar dinheiro, mas poucos sabem 
gastá-lo.
d) Os infinitamente pequenos têm um orgulho 
infinitamente grande.
_________________________________________
02. No primeiro verso do poema, onde se diz 
que “gemia inquieto vagalume”, o verbo gemer está 
conjugado no tempo pretérito imperfeito. Com isto, 
pode-se interpretar que:

a) O gemido do vagalume, originando-se no passado, 
prolongava-se no tempo.
b) O lamento do vagalume havia ocorrido num 
pretérito muito distante.
c) O sentido do verso fica confuso e indeterminado.
d) O vagalume não gemia de fato, mas se preparava 
para isso no futuro.
_________________________________________
03. Analise as alternativas a seguir e assinale a 
que indica SOMENTE adjetivos presentes no poema.

a) Ciúme - transparente - gótica - janela.
b) Inquieto - loira - eterna - desmedida.
c) Mísera - imortal - bailando - estrela.
d) Vagalume - eterno - vela - grega.

04. No último verso da primeira estrofe, conta-
se que a estrela estava “fitando a lua”. Em relação 
à expressão “fitar”, nesse contexto, assinale a 
alternativa que apresenta um de seus possíveis 
significados.

a) Ajudar.
b) Desviar.
c) Enrolar.
d) Observar.
_________________________________________
QUESTÕES 05 A 07 - MATEMÁTICA

05. Uma função pode ser utilizada para 
representar a evolução de uma variável, a partir de 
outra. Qual das funções abaixo descreve o preço 
cobrado por um táxi em uma corrida, sendo que este 
cobra um valor fixo de R$ 4,00 por corrida, adicionado 
de um valor por quilômetro rodado; e sabendo que 
uma corrida de 5 quilômetros custa R$ 21,50?

a) .
b) .
c) .
d) .

_________________________________________
06. Após quanto tempo uma aplicação, rendendo 
em um regime de juros simples a uma taxa de 4% ao 
mês, renderia o dobro do seu valor inicial?

a) 25 meses.
b) 30 meses.
c) 50 meses.
d) 75 meses.
_________________________________________
07. Um marceneiro deve fazer uma rampa de 
acessibilidade para substituir uma escada. Supondo 
que a rampa deveria ser instalada entre dois níveis 
distantes verticalmente de 1 metro e que deve ter 
uma inclinação de 30º, qual o tamanho dessa rampa, 
considerando do começo do ponto inferior até o 
ponto superior da rampa? 

a) 1 metro.
b) 1,15 metros.
c) 1,72 metros.
d) 2 metros.
_________________________________________
QUESTÕES 08 A 10 - CONHECIMENTOS GERAIS

08. A notícia a seguir trata de uma recente 
situação envolvendo uma personalidade do atual 
cenário político brasileiro. Leia-a atentamente e 
assinale a alternativa que apresenta o nome que 
preenche CORRETAMENTE a lacuna.

(considere ; e )
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“Após boicotes e protestos, _______________ 
recebeu o prêmio de personalidade do ano, oferecido 
pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, 
em Dallas, no Texas. O evento foi organizado às 
pressas depois que o político brasileiro cancelou 
sua ida a Nova York, onde receberia a premiação, 
diante de críticas, inclusive do prefeito nova-iorquino, 
Bill de Blasio, que o classificou como ‘perigoso e 
preconceituoso’. O Itamaraty articulou, então, a 
agenda no Texas, um Estado conservador”.

 (Estadão, 16/05/19, com adaptações).

a) Aécio Neves.
b) Fernando Henrique Cardoso.
c) Jair Bolsonaro.
d) Luiz Inácio Lula da Silva.
_________________________________________
09. Leia atentamente a análise a seguir, que 
aborda certos traços característicos dos desafios 
ambientais da contemporaneidade.

“Em virtude da sua própria natureza, os problemas 
ambientais ultrapassam frequentemente os limites 
das nações, constituindo problemas supranacionais. 
De fato, alguns dos mais relevantes problemas 
ambientais têm uma origem espacialmente 
localizada, mas as suas consequências fazem-se 
sentir a nível mundial. Todavia, o inverso também 
se verifica, ou seja, a existência de problemas 
ambientais cuja origem é espacialmente dispersa e 
cujas consequências são muito localizadas”. 

(Instituto Bento Jesus Caraça, 2007, com 
adaptações).

Neste trecho, estabelece-se uma relação 
fundamental entre questões ambientais e:

a) Crises políticas.
b) Fluxos migratórios.
c) Globalização.
d) Nacionalismos.
_________________________________________
10. Leia a matéria jornalística a seguir e assinale 
a alternativa que indica o nome da personalidade 
pública de que se trata.

“O deputado federal __________ anunciou nesta 
quinta-feira que não assumirá o novo mandato para 
o qual foi eleito e que está fora do país, devido a 
ameaças à própria vida. Ele estava na Câmara dos 
Deputados desde 2011 e foi reeleito para o terceiro 
mandato em outubro do ano passado. Por meio 
das redes sociais, o deputado disse que a decisão 
foi baseada em uma questão estratégica e deu a 
entender que pretende seguir atuando a favor das 
causas que já defende, sobretudo a dos direitos da 
população LGBT”. 
(O Globo, 24/01/19, com adaptações).

a) Jean Wyllys.
b) Magno Malta.
c) Eduardo Cunha.
d) Marco Feliciano.

QUESTÕES 11 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS
_________________________________________
11. Segundo o ECA (Estatuto da Criança 
e do Adolescente), em seu art. 81, a venda de 
quais produtos para as crianças e adolescentes é 
proibida? Analise as afirmativas a seguir e assinale a 
alternativa CORRETA:

I – Armas, munições e explosivos.
II – Bebidas alcoólicas.
III – Produtos cujos componentes possam causar 
dependência física ou psíquica ainda que por 
utilização indevida.
IV – Fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles 
que pelo seu reduzido potencial sejam incapazes de 
provocar qualquer dano físico em caso de utilização 
indevida.

a) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
c) Todas as afirmativas estão corretas.
d) Nenhuma afirmativa está correta.
_________________________________________
12. Sobre a adoção é correto afirmar: (ECA - 
Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 47, 48 e 
49):

a) O adotante não tem direito de conhecer sua 
origem biológica.
b) O adotado não tem acesso em nenhuma 
circunstância e idade, ao processo da sua adoção, 
restrito da medida que foi aplicada e seus eventuais 
incidentes.
c) A morte dos adotantes restabelece o poder familiar 
dos pais naturais.
d) Terão prioridade de tramitação os processos de 
adoção em que o adotado for criança ou adolescente 
com deficiência ou com doença crônica.
_________________________________________
13. O ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) 
diz em seu capítulo V, art. 60,61, 62 e 66, sobre o 
direito à profissionalização e à proteção no trabalho. 
Assinale a alternativa que NÃO condiz sobre esse 
direito:

a) É proibido qualquer trabalho a menores de 14 
(quatorze) anos de idade, salvo na condição de 
aprendiz.
b) A proteção ao trabalho dos adolescentes é 
regulada por legislação especial, sem prejuízo do 
disposto na Lei.
c) Considera-se aprendizagem a formação técnico 
profissional ministrada segundo as diretrizes e bases 
da legislação de educação em vigor.
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d)  Ao adolescente portador de deficiência é 
assegurado trabalho em qualquer esfera, mesmo 
que não haja proteção adequada.
_________________________________________
14. Na Lei nº 9.394/96 em seu art. 68, título 
VII, parágrafos 1º ao 4º, fala dos recursos públicos 
destinados à educação, podendo afirmar que sua 
origem é proveniente da: 

a) Receita de impostos próprios somente da União.
b) Receita de incentivos fiscais.
c) Receita apenas do salário – educação.
d) Receita apenas de transferências constitucionais.
_________________________________________
15. A Lei nº 9.394/96 em seu art. 79, parágrafos 
1º e 2º, incisos: I, II, III e IV, fala que a união apoiará 
técnica e financeiramente os sistemas de ensino no 
provimento da educação intercultural as comunidades 
indígenas, desenvolvendo programas integrados de 
ensino e pesquisa, incluídos nos Planos Nacionais 
de Educação. Dentre esses planos, qual pode se 
considerar seus objetivos? Analise as afirmativas a 
seguir e assinale a alternativa CORRETA:

I – Fortalecer as práticas sócio – culturais e a língua 
materna de cada comunidade indígena.
II – Oferecer alguns programas de formação de 
pessoal especializado, destinado à educação 
escolar.
III – Desenvolver currículos e programas 
específicos, neles incluindo os conteúdos culturais 
correspondentes às respectivas comunidades.
IV – Elaborar e publicar sistematicamente material 
didático específico e diferenciado.

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
c) Nenhuma afirmativa está correta.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
_________________________________________
16. Segundo a Lei nº 9.394/96 em seu art. 87, 
parágrafo 3º, incisos I, II, III e IV, o Distrito Federal, 
cada Estado e Município, e supletivamente a União 
devem:

a) Matricular todos os educandos a partir dos 08 
(oito) anos de idade no ensino fundamental.
b) Prover cursos presenciais aos jovens e adultos já 
escolarizados.
c) Realizar programas de capacitação para todos os 
professores em exercício, utilizando também, para 
isto, os seus recursos particulares.
d) Integrar todos os estabelecimentos de ensino 
fundamental do seu território ao sistema nacional de 
avaliação escolar.
_________________________________________
17. O RCNEI (Referencial Curricular Nacional 
para Educação Infantil), em seu volume 03, p. 49, 
fala que a linguagem musical é excelente meio 
para o desenvolvimento da criança na educação 
infantil, como a expressão, equilíbrio, autoestima, 

autoconhecimento, além de ser um poderoso meio 
para?

a) Integração social.
b) Organização.
c) Competividade.
d) Violência.
_________________________________________
18. O RCNEI (Referencial Curricular Nacional 
para Educação Infantil), volume 03, p. 55, fala que 
a criança de 0 (zero) a 03 (três) anos de idade, em 
contato com o trabalho com a música se organiza 
de forma que desenvolva algumas capacidades, 
EXCETO?

a) Ouvir, perceber e discriminar eventos sonoros 
diversos.
b) Brincar com a música, imitar, inventar e reproduzir 
criações musicais.
c) Discriminar fontes sonoras e produções musicais.
d) Construir instrumentos musicais a partir de 
sucatas trabalhadas em sala de aula.
_________________________________________
19. No art. 3º das Diretrizes Curriculares 
Nacionais pra a Educação Infantil (Resolução nº 5, 
de 17 de dezembro de 2009), diz que: “o currículo 
da educação infantil é concebido como um conjunto 
de práticas que buscam articular as experiências 
e os saberes das crianças com os conhecimentos 
que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, 
ambiental, científico e tecnológico, de modo a 
promover o desenvolvimento integral” de crianças 
de qual idade?

a) 0 (zero) a 07 (sete) anos de idade.
b) 0 (zero) a 05 (cinco) anos de idade.
c) 1 (um) a 06 (seis) anos de idade.
d) 1 (um) a 04 (quatro) anos de idade.
_________________________________________
20. Segundo o art.5º, parágrafo 3º, da Resolução 
nº 5, de 17 de dezembro de 2009, as Diretrizes 
Curriculares Nacionais pra a Educação Infantil são 
fixadas às crianças que completam 6 anos após o 
dia 31 de março que devem ser matriculadas em 
qual modalidade de ensino:

a) Ensino fundamental.
b) Educação Infantil.
c) Educação ambiental.
d) Educação privada.
_________________________________________
21. A proposta pedagógica das instituições de 
Educação Infantil deve ter como objetivo garantir 
à criança acesso aos processos de apropriação, 
renovação e articulação de conhecimentos e 
aprendizagens de diferentes linguagens, assim 
como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à 
confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, 
à convivência e à interação com outras crianças. 
Na efetivação desse objetivo, as propostas 
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pedagógicas das instituições de Educação Infantil 
deverão prever condições para o trabalho coletivo e 
para a organização de materiais, espaços e tempos 
que lhes assegurem o que? Analise as afirmativas a 
seguir e assinale a alternativa CORRETA:

I - O reconhecimento, a valorização, o respeito e a 
interação das crianças com as histórias e as culturas 
africanas, afro-brasileiras, bem como o combate ao 
racismo e à discriminação.
II - A frequência na escola e em seus espaços, 
materiais, objetos, brinquedos para todas as crianças, 
exceto para as que tenham transtornos globais de 
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.
III - A educação em sua parcialidade, entendendo 
o respeito como algo indissociável ao processo 
educativo.

a) Apenas a afirmativa I está correta.
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II, III estão corretas.
d) Nenhuma afirmativa está correta.
_________________________________________
22. Segundo a BNCC – Base Nacional Comum 
Curricular para educação infantil, a interação durante 
o brincar caracteriza o cotidiano da infância, trazendo 
consigo muitas aprendizagens e potenciais para qual 
desenvolvimento: 

a) Integral da criança.
b) Cognitivo da criança.
c) Intelectual da criança.
d) Psicológico da criança.
_________________________________________
23. “Na educação infantil são perpassadas pela 
função indissociável do cuidar/educar, tendo em 
vista os direitos e as necessidades próprias das 
crianças. Tornando-se especialmente relevante no 
caso das creches no Brasil, onde em muitas delas 
ainda predomina um modelo de atendimento” voltado 
para? (Parâmetros Nacionais de Qualidade para a 
Educação Infantil – MEC)

a) À educação, ao ensino e ao aprendizado das 
crianças.
b) À alimentação, à autonomia e ao controle de 
frequências das crianças.
c) À alimentação, à higiene e ao controle das crianças.
d) Ao lazer, cultura e educação.
_________________________________________
24. As crianças encontram-se em uma fase de 
vida em que dependem intensamente do adulto para 
sua sobrevivência (MACHADO, 2001). Precisam, 
portanto, ser cuidadas e educadas, o que implica? 
Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa 
CORRETA:

I - Ser orientadas nas atividades que não puderem 
realizar sozinhas.

II - Ser atendidas em suas necessidades básicas 
físicas e psicológicas.
III - Ter atenção especial por parte do adulto em 
momentos peculiares de sua vida.

a) Apenas a afirmativa I está correta.
b) Apenas a afirmativa II está correta.
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
d) Nenhuma afirmativa está correta.
_________________________________________
25. Uma das metas do Plano Nacional de 
Educação – PNC, Lei nº 13.005/2014, é universalizar 
o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a 
população, e garantir que pelo 95% (noventa e cinco 
por cento) dos alunos concluam essa etapa em qual 
idade recomendada?

a) 06 (seis) a 14 (quatorze) anos.
b) 05 (cinco) a 15 (quinze) anos.
c) 04 (quatro) a 14 (quatorze) anos.
d) 06 (seis) a 15 (quinze) anos.
_________________________________________
26. No PNC (Plano Nacional de Educação), Lei 
nº 13.005/2014, em sua meta 05, fala que pretende 
alfabetizar todas as crianças até o final de que ano 
do ensino fundamental?

a) Até o final do 1º (primeiro) ano ensino fundamental.
b) Até o final do 3º (terceiro) ano do ensino 
fundamental.
c) Até o final do 2º (segundo) ano do ensino 
fundamental.
d) Até o final do 4º (quarto) ano do ensino fundamental.
_________________________________________
27. O art. 2º da Lei nº 13.005/2014 (Plano 
Nacional de Educação) estabelece quais são as 
diretrizes do PNE. Analise as afirmativas a seguir e 
assinale a alternativa CORRETA:

I - Erradicação do analfabetismo.
II - Universalização do atendimento escolar.
III - Superação das desigualdades educacionais, com 
ênfase na promoção da cidadania e na erradicação 
de todas as formas de discriminação.
IV - Melhoria da qualidade da educação.

a) Apenas as afirmativas I e II.
b) Apenas a afirmativa II.
c) Todas as afirmativas estão corretas.
d) Nenhuma afirmativa está correta.
_________________________________________
28. No art. 6º das Normas e Princípios para 
a Educação Infantil no Sistema de Ensino do 
Estado do Paraná – Deliberação 02/2014 CEE, 
diz que as crianças do nascimento aos 05 anos 
de idade, com deficiência, com transtornos 
globais do desenvolvimento, altas habilidades e/
ou superdotação, devem ser preferencialmente 
atendidas aonde:
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a) Rede regular de ensino.
b) Rede particular de ensino.
c) Rede especializada de ensino.
d) Rede especial de ensino.
_________________________________________
29. No art. 6º das Normas e Princípios para a 
Educação Infantil no Sistema de Ensino do Estado 
do Paraná – Deliberação 02/2014 CEE, parágrafo 
2º, as instituições de educação infantil que tiverem 
alunos com deficiências devem contar com qual tipo 
de apoio para o professor?

a) Profissionais especializados para apoio ao 
professor.
b) Mães para o apoio do professor.
c) Equipe Pedagógica para apoio ao professor.
d) Equipe multidisciplinar para apoio ao professor.
_________________________________________
30. A criança e o adolescente têm direito à 
educação, segundo o E.C.A (Estatuto da Criança e 
do Adolescente), Lei nº 8.069/90, art. 53, visando 
seu pleno desenvolvimento, preparo para o exercício 
da cidadania e qualificação para o trabalho, 
assegurando-lhes direitos, tais como:

a) Direito de não contestar seus educadores, 
permitindo que somente o mesmo exerça sua 
autoridade, sem respeito quando necessário.
b) Direito de contestar critérios avaliativos, podendo 
recorrer às instâncias escolares superiores.
c) Direito de organização e participação em entidades 
religiosas.
d) Direito ao acesso na escola segundo os critérios 
exigidos da mesma.

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 08/07/2019.


