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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
_________________________________________
O parágrafo reproduzido a seguir foi extraído do 
romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 
Machado de Assis. Considere-o para responder às 
questões seguintes.

“Que me conste, ainda ninguém relatou o seu próprio 
delírio; faço-o eu, e a ciência mo agradecerá. Se o 
leitor não é dado à contemplação destes fenômenos 
mentais, pode saltar o capítulo; vá direto à narração. 
Mas, por menos curioso que seja, sempre lhe digo 
que é interessante saber o que se passou na minha 
cabeça durante uns vinte a trinta minutos”.

01. Neste parágrafo, o narrador do romance:

a) Argumenta que, para entender o que se passou 
com o seu corpo, é antes imprescindível e obrigatório 
compreender o que se passou em sua mente.
b) Convida o leitor a adentrar ao seu universo 
imaginativo, dando a entender, porém, que isso não 
é fundamental para que o leitor entenda a história.
c) Demonstra o seu aborrecimento pelo fato de, nos 
romances da época, os narradores enfatizarem mais 
os devaneios mentais do que as desventuras físicas.
d) Revela o seu desprezo pelas ciências psicológicas, 
pois se coloca acima delas, como se estas devessem 
agradecê-lo por sua ajuda.
_________________________________________
02. No início do parágrafo, o narrador afirma que 
“ainda ninguém relatou o seu próprio delírio”. Assinale 
a alternativa que contém o termo que exerce nessa 
oração a função sintática de sujeito.

a) Ainda.
b) Ninguém.
c) Próprio.
d) Delírio.
_________________________________________
03. Nessa parte do romance, o narrador 
confessa que alguns dos seus leitores talvez não 
sejam dados à “contemplação destes fenômenos 
mentais”. Em relação à palavra “contemplação”, 
marque a alternativa que NÃO apresenta um de 
seus significados possíveis.

a) Apreciação.
b) Consideração.
c) Observação.
d) Refutação.
_________________________________________
04. No parágrafo selecionado, em determinado 
momento o narrador afirma o seguinte: “faço-o eu, 
e a ciência mo agradecerá”. Em relação ao “-o”, que 
aparece após o verbo “faço”, pode-se dizer que:

a) É uma preposição, obrigatória quando o verbo 
está no presente do indicativo.

b) Exerce sintaticamente a função de sujeito simples 
da oração principal.
c) É um pronome que retoma a ideia de relatar o 
próprio delírio.
d) Se trata de um artigo definido, e é usado para 
conjugar corretamente o verbo.
_________________________________________
QUESTÕES 05 A 07 - MATEMÁTICA

05. Quantos milímetros há em um quilômetro?

a) Dez mil.
b) Cem mil.
c) Um milhão.
d) Dez milhões. 
_________________________________________
06. Um conjunto A possui 20 elementos. A 
intersecção entre o conjunto A e o conjunto B possui 
3 elementos, já a união entre os dois conjuntos 
possui 30 elementos. Quantos elementos possui o 
grupo B?

a) 10 elementos.
b) 13 elementos.
c) 15 elementos.
d) 17 elementos.
_________________________________________
07. Sobre polígonos convexos, é CORRETO 
afirmar:

a) A quantidade de vértices de um polígono é 
necessariamente igual a sua quantidade de lados.
b) A soma dos comprimentos de todos os seus lados 
é chamada de área.
c) Possuem ângulos internos maiores que 180º.
d) Possuem, no mínimo, duas diagonais.
_________________________________________
QUESTÕES 08 A 10 - CONHECIMENTOS GERAIS

08. Leia a notícia jornalística a seguir, a respeito 
da crise política que atualmente ocorre em um dos 
países vizinhos ao Brasil, e assinale a alternativa que 
apresenta o nome que preenche CORRETAMENTE 
a lacuna.

“O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela 
e líder da oposição, ___________, se declarou 
nesta quarta-feira presidente interino do país e foi 
reconhecido pelos governos do Brasil e dos Estados 
Unidos, entre outros. O presidente Nicolás Maduro 
reagiu e negou deixar o poder. ‘Aqui não se rende 
ninguém, aqui não foge ninguém. Aqui vamos ao 
combate. E aqui vamos à vitória da paz, da vida, da 
democracia’, disse em discurso na capital”. 

(G1, 23/01/19, com adaptações)
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a) Evo Morales.
b) Fidel Castro.
c) Hugo Chávez.
d) Juan Guaidó.
_________________________________________
09. No campo das relações internacionais, a 
China destaca-se como um dos principais parceiros 
comerciais do Brasil. Analise as alternativas a seguir 
e assinale a que indica dois dos principais produtos 
brasileiros exportados para a China.

a) Soja e petróleo.
b) Ouro e diamantes.
c) Automóveis e aeronaves.
d) Eletrônicos e manufaturados.
_________________________________________
10. A matéria jornalística a seguir, publicada 
em maio deste ano, aborda uma recente polêmica 
ocorrida na Câmara dos Deputados, envolvendo 
sensíveis temas sociais brasileiros e suas raízes 
históricas. Examine-a e assinale a alternativa que 
preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“O plenário da Câmara dos Deputados foi palco 
de um protesto hoje durante uma sessão solene 
em homenagem aos cento e trinta e um anos da 
assinatura da __________, que deu fim à escravidão 
no Brasil. Em discurso, o deputado Luiz Philippe 
de Orleans e Bragança afirmou que a ‘escravidão 
é tão antiga quanto a humanidade’ e, por esse 
motivo, ‘é quase um aspecto da natureza humana’. 
A declaração não foi bem recebida pelo público 
presente na Casa, a maioria ligada ao movimento 
negro”. 

(UOL, 14/05/19, com adaptações).

a) Lei Áurea.
b) Abertura dos Portos.
c) Lei do Ventre Livre.
d) Primeira Constituição.

QUESTÕES 11 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS
_________________________________________
11. Complete as lacunas abaixo, conforme 
dispõe o art. 27, parágrafo único, da Lei 13.146/2015, 
a saber: “É dever do ________________, da 
_____________________, da ______________ 
______________e da________________________ 
assegurar educação de qualidade à pessoa com 
deficiência, colocando-a a salvo de toda forma 
de violência, negligência e discriminação”. Neste 
sentido, a alternativa CORRETA seria:

a) Município, Escola, Saúde Pública, Família.
b) Estado, Família, Comunidade Escolar, Sociedade.
c) País, Família, Segurança Pública, Escola.
d) Estado, Sociedade, Comunidade Local, 
Sociedade.

12. O art. 9º, da Lei nº 13.146/2015 determina 
que a pessoa com deficiência tem direito a receber 
atendimento prioritário, em quais finalidades?

a) Disponibilização de pontos de parada, estações 
e terminais acessíveis de transporte coletivo de 
passageiros e garantia de segurança apenas no 
embarque.
b) Declaração de Imposto de Renda (IR) sem direito 
ao recebimento da restituição quando houver.
c) Proteção e socorro somente em situações 
emergenciais.
d) Disponibilização de recursos, tanto humanos 
quanto tecnológicos, que garantam atendimento em 
igualdade de condições com as demais pessoas.
_________________________________________
13. A Lei nº 13.146/2015, no parágrafo 1º do art. 
2º, dispõe sobre a avaliação da deficiência, quando 
necessária, será biopsicossocial, realizada por 
equipe multiprofissional e interdisciplinar, e consistirá 
em quais aspectos? Analise as afirmativas a seguir e 
assinale a alternativa CORRETA:

I – Impedimentos nas funções e nas estruturas do 
corpo.
II – Fatores sócio ambientais, psicológicos e 
pessoais.
III – Desempenho nas atividades.
IV – Aspectos econômicos e religiosos.

a) Apenas a afirmativa III está correta.
b) Apenas a afirmativa I está correta.
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
d) Nenhuma afirmativa está correta.
_________________________________________
14. Uma das metas do Plano Nacional de 
Educação (PNE) é a universalização da educação 
inclusiva e especial até quando?

a) 2022
b) 2024
c) 2025
d) 2035
_________________________________________
15. “É pela boca que a criança entra em contato 
com o mundo, é por esta razão que a criança 
pequena tende a levar tudo o que pega à boca. O 
principal objeto de desejo nesta fase é o seio da 
mãe, que além de a alimentar proporciona satisfação 
ao bebê”. Freud está se referindo a qual fase 
psicossexual do desenvolvimento, quando descreve 
essas características?

a) Fase genital.
b) Fase oral.
c) Fase anal.
d) Fase fálica.
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16. 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.
_________________________________________
17. Sobre o conselho tutelar, segundo o ECA 
(Estatuto da Criança e do Adolescente), em seu art. 
131 podemos afirmar:

a) É um órgão instável e privado.
b) Jurisdicional.
c) Tem 1 (um) conselho tutelar (como órgão integrante 
da administração publica local) em cada município e 
região administrativa do Distrito Federal.
d) É composto por 10 membros, escolhidos por 
concurso público, para mandato de 08 (oito) anos.
_________________________________________
18. Na seção V que destina a Lei nº 9.394/96 
à educação de jovens e adultos, em seu art. 37, 
parágrafo 1º, afirma que os sistemas de ensino 
assegurarão gratuitamente aos jovens e adultos 
que não puderam efetuar os estudos na idade 
regular, oportunidades educacionais apropriadas, 
considerando quais características do alunado? 
Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa 
CORRETA:

I – Condições de trabalho.
II – Seus interesses.
III – Mediante cursos e exames.
IV – Condições de vida.

a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
d) Apenas a afirmativa IV está correta.
_________________________________________
19. A educação superior, segundo a Lei nº 
9.394/96, em seu art. 43 tem qual finalidade:

a) Estimular a criação cultural e o desenvolvimento 
do espírito científico e do pensamento reflexivo.
b) Formar diplomados em uma única área de 
conhecimento.

c) Oferecer o trabalho de pesquisa e investigação 
científica.
d) Divulgar aperfeiçoamento cultural e profissional.
_________________________________________
20. No art. 21 do Fundeb (Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica), Lei nº 
11.494/2007 - Os recursos dos fundos, inclusive 
aquelas oriundas de complementação da União, 
serão utilizados pelos Estados, pelo Distrito Federal 
e pelos Municípios, no exercício financeiro em que 
lhes forem creditados, em ações consideradas como 
de manutenção e desenvolvimento do ensino para a 
educação básica:

a) Profissional
b) Educação de Jovens e Adultos (EJA).
c) Particular.
d) Pública.
_________________________________________
21. Pedagogia de projetos pode ser definida 
como um método no qual a classe se ocupa em 
atividades proveitosas e com propósitos definidos. 
Em outras palavras podemos defini-las como?

a) Ensino através da transmissão.
b) Ensino através da experiência.
c) Ensino através da avaliação.
d) Ensino através de signos.
_________________________________________
22. Conforme as Normas e Princípios para a 
Educação Infantil no Sistema de Ensino do Paraná/ 
Deliberações nº 02/2005 CEE), a educação infantil, 
primeira etapa da educação básica, com a finalidade 
no desenvolvimento integral da criança, em seus 
aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade, 
devem atender as crianças de qual idade? 

a) De 0 (zero) a 07 (sete) anos de idade.
b) De 1 (um) a 05 (cinco) anos de idade.
c) De 0 (zero) a 06 (seis) anos de idade.
d) De 1 (um) a 04 (quatro) anos de idade.
_________________________________________
23. A educação infantil deve construir uma 
proposta pedagógica consistente que respeite o 
espaço das aprendizagens significativas, individuais 
ou coletivas. Segundo a indicação nº 02/06 CEE/PR, 
orientada pela alteração do art. 9º da Deliberação 
nº 02/05 CEE/PR, em seu capítulo II, esta proposta 
pedagógica é baseada em qual princípio educativo?

a) A alfabetização.
b) A ludicidade.
c) A autonomia.
d) A experiência.
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24. “Crianças expostas a uma gama ampliada de 
possibilidades interativas, têm seu universo pessoal 
de significados ampliados, desde que se encontrem 
em contextos coletivos de qualidade”. Essa afirmação 
segundo o MEC (Ministério da Educação e Cultura) é 
válida para qual criança?

a) Crianças carentes.
b) Crianças com alta renda.
c) Crianças a partir dos 04 anos de idade.
d) Para todas as crianças.
_________________________________________
25. Para propor parâmetros de qualidade para 
a educação infantil segundo o MEC (Ministério da 
Educação e Cultura), é imprescindível levar em conta 
que as crianças desde que nascem são? Analise 
as afirmativas a seguir e assinale a alternativa 
CORRETA:

I – Cidadãos de direitos.
II – Indivíduos únicos, singulares.
III – Seres sociais e históricos.
IV – Seres competentes, produtores de cultura.
V – Indivíduos humanos, parte da natureza animal, 
vegetal e mineral.

a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
b) Apenas as afirmativas II, III e V estão corretas.
c) Apenas a afirmativa III está correta.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
_________________________________________
26. De acordo com o art. 136, incisos II, III – 
alínea “a”, IV, VIII e XII, da Lei          nº 8.069/90 
(ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente), são 
atribuições do conselho tutelar, EXCETO:

a) Requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, 
educação, serviço social, previdência, trabalho e 
segurança.
b) Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato 
que constitua infração administrativa ou penal contra 
os direitos da criança ou adolescente.
c) Requisitar certidões de nascimento e de óbito da 
criança ou adolescente quando necessário.
d) Arquivar ações beneficentes sobre os sintomas de 
maus tratos em crianças e adolescentes para não 
gerar conflitos nas comunidades.
_________________________________________
27. Preencha as lacunas conforme descrito no art. 
141 do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), 
em seu capítulo I, título VI:

“É garantido o acesso de toda criança ou 
adolescente à ______________  __________, ao 
_______________ __________________ e ao 
________________ _______________________”:

a) À Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao 
Poder Judiciário.

b) À Saúde Plena, ao Alimento Adequado e ao 
Esporte Gratuito.
c) À Defensoria Pública, ao Ministério do Trabalho e 
ao Poder Legislativo.
d) À Escola Pública, ao Conselho Tutelar e ao Poder 
Executivo.
_________________________________________
28. Na educação superior, segundo o art. 47, 
caput, da Lei nº 9.394/96, o ano letivo regular, 
independente do ano civil, tem quantos dias de 
trabalho acadêmico efetivo (já excluído o tempo 
reservado dos exames finais, quando houver)?

a) No mínimo 300 (trezentos) dias de trabalho 
acadêmico efetivo.
b) No mínimo 200 (duzentos) dias de trabalho 
acadêmico efetivo.
c) No mínimo 180 (cento e oitenta) dias de trabalho 
acadêmico efetivo.
d) No mínimo 240 (duzentos e quarenta) dias de 
trabalho acadêmico efetivo.
_________________________________________
29. Pelo menos quantos por cento dos recursos 
anuais totais dos Fundos do Fundeb (Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica), Lei nº 11.494/2007, serão destinados ao 
pagamento da remuneração dos profissionais do 
magistério da educação básica em efetivo exercício 
na rede pública?

a) Pelo menos 50% (cinquenta por cento).
b) Pelo menos 60% (sessenta por cento).
c) Pelo menos 40% (quarenta por cento). 
d) Pelo menos 25% (vinte e cinco por cento).
_________________________________________
30. Umas das metas do PNC (Plano Nacional 
de Educação), Lei nº 13.005/2014 é formar, em 
nível de pós graduação, 50% (cinquenta por cento) 
dos professores da educação básica, e garantir a 
todos (as) os (as) profissionais da educação básica 
formação continuada em sua área de atuação, para 
isso criou estratégias, entre elas, podemos afirmar? 
Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa 
CORRETA:

I - Consolidar política nacional de formação de 
professores e professoras da educação básica, 
definindo diretrizes nacionais, áreas prioritárias, 
instituições formadoras e processos de certificação  
das atividades formativas.

II - Ampliar e consolidar portal eletrônico para subsidiar 
a atuação dos professores e das professoras da 
educação básica, disponibilizando gratuitamente 
materiais didáticos e pedagógicos suplementares, 
inclusive aqueles com formato acessível.
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III - Ampliar a oferta de bolsas de  estudo  para pós-
graduação dos professores e das professoras e 
demais profissionais da educação básica.

IV - Realizar, em regime de colaboração, o 
planejamento estratégico para dimensionamento 
da demanda por formação continuada e fomentar a 
respectiva oferta por parte das instituições públicas 
de educação superior, de forma orgânica e articulada 
às políticas de formação dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios.

a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
c) Somente a afirmativa III está correta.
d) Somente a afirmativa I está correta.

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.


