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CADERNO DE QUESTÕES
Preencha seus dados com letra legível usando caneta esferográfica azul ou preta

Nome:
RG:

CPF:

Telefone:
Assinatura:
INSTRUÇÕES

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte
integrante das provas e das normas que regem este Processo Seletivo Público.
1. Verifique se este caderno contém 30 (trinta) questões. Caso contrário, solicite ao fiscal da
sala a sua substituição.
2. Cada questão oferece 4 (quatro) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B,
C, D, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta, e o gabarito das questões corretas deverão
ser preenchidos
3. O tempo para a realização da prova é de 2 horas e meia, incluindo o preenchimento da
grade de respostas. O candidato só poderá retirar-se definitivamente do recinto das provas
após 1 hora e 30 minutos do início da mesma. Não será permitido ao candidato levar o caderno
de provas. Os dois últimos candidatos deverão retirar – se da sala de prova ao mesmo tempo,
devendo assinar a ata da prova.
4. Início das provas: 9h

Término: 11h30

5. Nenhuma informação sobre as instruções e/ou sobre o conteúdo das questões será dada
pelo fiscal, pois são parte integrante da prova.
6. No Caderno de Prova, o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc.
7. Os gabaritos preliminares da prova serão divulgados no dia 19/06/2018, até às 18h, na
Internet, no portal de transparência da Prefeitura Municipal de Cambará- Paraná.
8. No final do caderno de provas, há dois gabaritos, um será disponibilizado para o candidato
levar para casa.
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LÍNGUA PORTUGUESA
1 - Leia o texto abaixo e responda as questões de 1 a 5:
“DE FRENTE PRO CRIME”
Tá lá o corpo
Estendido no chão
Em vez de rosto uma foto
De um gol
Em vez de reza
Uma praga de alguém
E um silêncio
Servindo de amém [...]
Sem pressa foi cada um
Pro seu lado
Pensando numa mulher
Ou no time
Minha janela
De frente pro crime
(trecho da canção de João Bosco e Aldir Blanc)
O texto do enunciado da questão é uma:
(A) Narração
(B) Descrição
(C) Dissertação
(D) Argumentação
2 - A expressão “Em vez de rosto uma foto de um gol” significa:
(A) Que a pessoa morta era um indigente.
(B) Que o morto era um fotógrafo esportivo.
(C) Que o rosto da pessoa morta foi coberto com uma página de jornal que retratava
um gol ocorrido numa partida de futebol.
(D) Todas as alternativas estão corretas
3 - Analisando o texto, é possível afirmar que:
(A) A pessoa foi morta na porta da igreja
(B) A pessoa foi morta no estádio de futebol
(C) Que ninguém gostava do morto
(D) Nenhuma das alternativas está correta
4- É CORRETO afirmar que o tema principal dessa música é a
(A) Partida de futebol
(B) intolerância religiosa
(C) Indiferença humana
(D) O amor entre as pessoas
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5 - A expressão “Em vez de” pode ser substituída, sem alteração do sentido no qual é
empregada no texto, por:
(A) Além de um ...
(B) No lugar do ...
(C) Apesar de um ...
(D) Nenhuma das alternativas está correta
6- Assinale a palavra paroxítona (os acentos foram suprimidos!):
(A) Silencio
(B) Alguem
(C) Pagina
(D) fotografo
7- De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e quanto à flexão das
palavras, assinale a alternativa em que o plural esteja grafado de forma correta.
(A) guardas- sóis
(B) guardas-sols
(C) guarda- sóis
(D) guardas-sols
8- Assinalar a alternativa que preenche corretamente as lacunas do seguinte período:
“ A Comissão______ a solicitação de ______ deferidos ao Recursos Humanos, e o
Departamento _________ a publicação. “
(A) retificou/ proscessos/ ratificou
(B)ratificou/processos/retificou
(C)reitificou/processos/ratificou
(D)raitificou/ proscessos/ reitificou
9- De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa, assinale a alternativa cuja
palavra destacada seja classificada como um advérbio.
(A) Minha mão esquerda foi atingida pelo tiro do revólver.
(B) A linha amarela do metrô foi interditada.
(C) Não saí de casa ontem.
(D) Nossa foto ficará linda num quadro
10- De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e quanto à acentuação,
assinale a alternativa correta.
(A) Quando começou a chover, as crianças entraram rápidamente.
(B) Meu pai ainda é lúcido.
(C) Tenho medo do sací.
(D)Ele desconhece as regras gramaticais
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MATEMÁTICA
11 - João queria um vídeo game que custava R$200,00. Insistiu até que sua mãe lhe
deu R$100,00 e sua avó R$ 100,00. Quando foi comprar, como pagou a vista ganhou
um desconto de 6,5%. Qual o valor do troco?
(A) R$ 187,00
(B) R$ 65,00
(C) R$ 13,00
(D) R$ 6,50
12- Noemi gastou R$ 525,00 na compra de uma bolsa, um par de sapatos e um
vestido. O par de sapatos custou R$25,00 a menos do que vestido e o preço da bolsa
corresponde a 75% do preço do vestido. Sendo assim, assinale a alternativa que
apresenta o valor do item mais caro que Noemi comprou.
(A)
R$ 150,00
(B) R$ 200,00
(C) R$ 175,00
(D) R$ 225,00
13 - O preço de um automóvel novo é R$35.000,00 e sabe-se que esse valor diminui
R$1.350,00 a cada ano de uso. Desse modo, é correto afirmar que, com 6 anos de
uso, seu preço será igual a:
(A)
(B)
(C)
(D)

25.550,00
27.750,00
26.900,00
30.100,00

14 - Para revestir duas paredes de 3m por 5m são necessários ___________ azulejos
quadrados de 10 cm de lado.
(A)1500,00
(B)150,00
(C) 300,00
(D)3000,00

15 - Um professor tem 300 provas para corrigir, com 6 questões cada e sabe-se que
ele corrige, em média, 8 questões a cada 5 minutos. Desse modo, é correto afirmar
que se ele mantiver esse ritmo, ele corrigirá as provas em:
(A)
(B)
(C)
(D)

18 horas e 45 minutos
16 horas
17 horas e 45 minutos
14 horas e 15 minutos
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16 – Pedro tinha 58 bolinhas de gude, deu 23 para o seu amigo André e ganhou 11 da
Maria. Com quantas bolinhas ele ficou?
(A)
(B)
(C)
(D)

46 bolinhas
35 bolinhas
69 bolinhas
34 bolinhas

17 – Silvio vendeu 220 kg de cobre a um valor de R$19,00 por kg. Ele deu 50% do
lucro para sua namorada. Quanto dinheiro ela ganhou?
(A)
(B)
(C)
(D)

R$ 2090,00
R$ 4180,00
R$ 1500,00
R$ 100,00

18 – Pedro e seu irmão pintaram uma parede de 100m2 em quatro dias. Quantos dias
demorariam para pintar uma parede de 125m2?
(A)
(B)
(C)
(D)

6 dias
4 dias e duas horas
5 dias
5 dias e meio

19 – Sabe-se que a conta da hospedagem de duas pessoas em um hotel durante 5
dias ficou em R$ 600,00. Qual o valor ficaria se aumentassem 2 dias de hospedagem?
(A)
(B)
(C)
(D)

R$ 840,00
R$ 650,00
R$ 850,00
R$ 630,00

20 – Marta ganhou R$ 35,00 de seu pai, R$ 28,00 de sua mãe e R$ 55,00 de sua avó.
Comprou uma blusa de 44,00 e um brinco de R$12,00. Quanto dinheiro restou?
(A) R$ 60,00
(B) R$ 62,00
(C) R$ 54,00
(D) R$50,00
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21- São objetivos da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da
Educação Inclusiva, exceto:
(A) Segregação social.
(B) Atendimento educacional especializado.
(C) Participação da família e da comunidade.
(D) Articulação intersetorial na implementação das políticas públicas.
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22- O público-alvo da Educação Especial definido pela Política Nacional de
Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva são aqueles que
apresentam diagnóstico de:
(A)
Esquizofrenia,
Transtorno
Global
do
Desenvolvimento
e
Altas
Habilidades/Superdotação.
(B)
Deficiência, Transtorno de Ansiedade e Altas Habilidades/Superdotação.
(C)
Deficiência,
Transtorno
Global
do
Desenvolvimento
e
Altas
Habilidades/Superdotação.
(D)
Deficiência, Transtorno Global do Desenvolvimento e Epilepsia.
23- De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil
(DCNEI) a avaliação deverá ocorrer mediante:
(A)
Seleção e promoção
(B)
Observação crítica e criativa das atividades e interações da criança no
cotidiano
(C)
Classificação e seleção
(D)
Promoção e observação crítica
24Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI), as
práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil devem
ter como eixos norteadores:
(A) alimentação e higiene.
(B) interações e brincadeiras.
(C) cuidado e brincadeiras.
(D) medicina e assistência.
25De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB
9394/96) a organização da Educação Infantil é feita da seguinte forma:
(A)
(0 a 4 anos): creche
5 anos: pré-escola
(B)
(0 a 3 anos): pré-escola.
(4 e 5 anos): creche.
(C)
(0 a 3 anos): creche.
(4 e 5 anos): pré-escola.
(D)
(0 a 2 anos): creche.
(3a 5 anos): pré-escola.
26O ato de brincar é de extrema importância na prática pedagógica das
instituições de educação infantil, visto que:
(A)
(B)
(C)
(D)

é usado para evitar indisciplina.
Facilita a construção da reflexão, da autonomia e da criatividade.
a criança cresce feliz.
a criança entra em conflito, mas aprende a solucioná-lo.
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27Através da contação de histórias podemos melhorar, e muito, as experiências
na vida da criança. Por meio da história auxiliamos a criança a:
(A)

Desenvolver diversas formas de linguagem, ampliando o vocabulário,

(B)

Despertar o pensamento submisso e estagnado.

(C)
Impossibilita pensamento divergente ou convergente, as relações espaciais e
temporais.
(D)

Nos tornam antagonistas frente a resolução dos problemas .

28A atividade de contar histórias constitui-se numa experiência de relacionamento
humano que tem uma qualidade única, insubstituível”. Regina Machado (2004, p.33)
(A)
Ela oportuniza o encontro em tempo real, entre a criança e a palavra, a criança
e o imaginário.
(B)
Faz com que a criança experimente uma obra fechada, levando o pensamento
para uma só moral, uma só interpretação.
(C)
Nega a realidade, levando a criança a uma ilusão positiva de um mundo
paralelo. Isso contribui para que a criança se esqueça do mundo real.
(D)

Nenhuma das três alternativas estão corretas.

29Com referência aos ícones de edição do MS Word, assinale a opção que
apresenta, na respectiva ordem, os ícones que devem ser ativados para se realizarem
as seguintes ações: aumentar em um ponto o tamanho da fonte; ativar estrutura
de tópicos; alinhar texto à direita; alterar o espaçamento entre linhas de texto.
(A)
(B)

(C)
(D)

30Na quinta-feira, 14 de junho, o evento que abre o Mundial da Copa acontece no
Estádio Luzhniki, em Moscou, sendo a primeira partida do torneio entre Rússia x
Arábia Saudita. No dia 17/06 ( domingo) o torneio do Brasil será entre:
(A) Brasil x Suíça
(B) Brasil X Costa Rica
(C) Brasil x México
(D) Brasil x Sérvia
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GABARITO PARTE INTEGRANTE DO CADERNO DE PROVA
NOME: .............................................................................RG: ...........................
Língua Portuguesa
QUESTÕES

A

B

C

D

B

C

D

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Matemática

QUESTÕES

A

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Conhecimentos específicos e Atualidades

QUESTÕES

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

A

B

C

D

MUNICÍPIO DE

MUNICÍPIO DE CAMBARÁ
ESTADO DO PARANÁ
Av. Brasil, 1.229 – Cambará/PR – 86390-000 – (43) 3532-8800

GABARITO DO CANDIDATO
NOME: .............................................................................RG: ...........................
Língua Portuguesa
QUESTÕES

A

B

C

D

B

C

D

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Matemática

QUESTÕES

A

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Conhecimentos específicos e Atualidades

QUESTÕES

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

A

B

C

D

