
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
            
 
 
 

Nº DE INSCRIÇÃO ______________ 

Prezado Candidato, leia atentamente as instruções a seguir: 

1. Coloque o seu número de inscrição na capa da prova; 

2. Assine o cartão resposta no verso; 

3. A prova terá 3 (três) horas de duração; 

4. O candidato somente poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início da prova; 

5. Use caneta esferográfica azul ou preta; 

6. Cada questão possui somente uma resposta correta; 

7. Você poderá responder no caderno de prova, utilizando-o como rascunho se necessário, mas, 

deverá assinalar no cartão resposta que acompanha o mesmo; 

8. Não serão permitidas consultas de espécie alguma durante a aplicação da prova; 

9. A prova conterá trinta questões de múltipla escolha, avaliadas na escala de 00 a 100; 

10. A resposta assinalada no cartão resposta não poderá apresentar dúvidas e/ou rasuras, nesse 

caso será anulada a questão; 

11. Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala todo o 

material recebido no início da prova; 

12. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho. 

 
 

Boa Prova! 
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O Padeiro 
Rubem Braga 

  
  Levanto cedo, faço minhas abluções, ponho a chaleira no fogo para fazer café e abro a porta do 
apartamento – mas não encontro o pão costumeiro. No mesmo instante me lembro de ter lido alguma coisa nos 
jornais da véspera sobre a “greve do pão dormido”. De resto não é bem uma greve, é um lockout, greve dos 
patrões, que suspenderam o trabalho noturno; acham que obrigando o povo a tomar o seu café de manhã com 
pão dormido conseguirão não sei bem o que do governo. 
 Está bem. Tomo meu café com pão dormido, que não é tão ruim assim. E enquanto tomo café vou me 
lembrando de um homem modesto que conheci antigamente. Quando vinha deixar pão à porta do apartamento 
ele apertava a campainha, mas, para não incomodar os moradores, avisava gritando: 
 – Não é ninguém, é o padeiro! 
 Interroguei-o uma vez: como tivera a idéia de gritar aquilo? 
 “Então você não é ninguém?” 
 Ele abriu um sorriso largo. Explicou que aprendera aquilo de ouvido. Muitas vezes lhe acontecera bater 
a campainha de uma casa e ser atendido por uma empregada ou outra pessoa qualquer, e ouvir uma voz que 
vinha lá de dentro perguntando quem era; e ouvir a pessoa que o atendera dizer para dentro: “não é ninguém, 
não senhora, é o padeiro”. Assim ficara sabendo que não era ninguém... 
 Ele me contou isso sem mágoa nenhuma, e se despediu ainda sorrindo. Eu não quis detê-lo para 
___________ que estava falando com um colega, ainda menos importante. Naquele tempo eu também, como os 
padeiros, fazia trabalho noturno. Era pela madrugada que deixava a redação do jornal, ____________ sempre 
depois de uma passagem pela oficina – e muitas vezes saía já levando na mão um dos primeiros exemplares 
rodados, o jornal ainda quentinho da máquina, como pão saído do forno. 
 Ah, eu era rapaz, eu era rapaz naquele tempo! E às vezes me julgava importante porque no jornal que 
levava para casa, além de ____________ ou notas que eu escrevera sem assinar, ia uma crônica ou artigo com o 
meu nome. O jornal e o pão estariam bem cedinho na porta de cada lar; e dentro do meu coração eu recebi a 
lição de humildade daquele homem entre todos útil e entre todos alegre; “não é ninguém, é só o padeiro!” 
 E assobiava pelas escadas. 

Ai de ti, Copacabana. 6. Ed. Rio de Janeiro, Record, 1981. P. 36-7. 
  
01 - Assinale a alternativa em que as palavras que preenchem as lacunas do texto estão corretamente escritas: 
a) esplicar – quase – reportajens.     c) explicar – quase – reportagens. 
b) explicar – quaze – reportagens.      d) esplicar – quaze – reportajens. 
 
02 - Analise as afirmativas quanto à acentuação gráfica e assinale a incorreta: 
a) As oxítonas café e você são acentuadas porque terminam em e. 
b) As palavras véspera, máquina e crônica são proparoxítonas. 
c) Os monossílabos lá e só são acentuados porque são tônicos e terminados em a e o. 
d) As palavras idéia e saía obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. 
 
03 - Quanto ao plural dos substantivos analise as afirmativas: 
I – Pão e mão para formar o plural basta acrescentar simplesmente um s à forma singular. 
II – Os substantivos povo e forno sofrem metafonia quando se pluralizam, mudando o o fechado para o o aberto. 
III – O plural no diminutivo de jornal e lar de acordo com a norma culta são jornalzinhos e larzinhos. 
IV – Os substantivos terminados em r (lar) e z (rapaz) formam o plural acrescentando es ao singular. 
Assinale a alternativa correta: 
a) apenas I e II estão corretas.     c) apenas II e IV estão corretas. 
b) apenas III e IV estão corretas.     d) apenas I e III estão corretas. 
 
04 - Em “Quando vinha deixar pão à porta do apartamento ele apertava a campainha, mas, para não incomodar 
os moradores, avisava gritando:” (2º parágrafo) 
Os termos sublinhados são recursos de coesão textual cuja função é assinalar relações de sentido de: 
a) tempo e oposição.      c) causa e tempo. 
b) tempo e conseqüência.      d) conseqüência e adição de argumentos. 
 
05 - Analise as afirmativas: 
I - Há duas maneiras de escrever assobiava e assoviava ambas aceitas pela norma culta. 
II - Ablução no texto significa lavagem de todo o corpo ou de parte dele. (1º parágrafo). 
III - Em “Ele me contou isso sem mágoa nenhuma, e se despediu ainda sorrindo”... (6º parágrafo). A virgula 
pode ser eliminada porque as orações coordenadas têm o mesmo sujeito. 
Assinale a alternativa correta: 
a) apenas I e II estão corretas. 
b) apenas II e III estão corretas. 
c) apenas I e III estão corretas. 
d) I – II e III estão corretas. 
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06 - Analise as afirmações sobre o texto. Assinale (V) se forem verdadeiras e (F) se falsas: 
(    ) O padeiro gritava que não era ninguém com a finalidade de não incomodar as pessoas. 
(   ) Esse auto rebaixamento na sociedade por parte do padeiro lhe causava tristeza e constrangimento. 
(  ) O fato de não se considerar uma pessoa não foi idéia do próprio padeiro, mas sim de outros profissionais tão 
desvalorizados quanto ele. Empregada doméstica. 
(    ) O narrador ao se comparar com o padeiro se considera mais importante que ele. 
(   ) O narrador com a fala do padeiro sofreu uma profunda transformação – tornou-se mais humilde. 
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta, de cima para baixo: 
a) V – V – F – V – F.      c) F – F – V – V – F. 
b) V – F – V – F – V.      d) F – V – F – V – V. 
 
07 - Uma certa pessoa aplicou R$ 7500,00 à taxa de 15% de juro ao ano. Qual será o juro obtido ao fim de 40 
dias, sob o regime de juros simples? Dados = 1 ano igual a 365 dias 
a) R$ 125,28       c) R$ 130,65 
b) R$ 128,00       d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
08 - As bases de um trapézio medem 20 cm e 5,6 cm. Se a medida de cada um dos outros lados é 12 cm, qual será 
a área do trapézio? 
a) 112,68 cm       c) 122,88 cm 
b) 118,58 cm       d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 

09 - Existe um número positivo para o qual a expressão 2( 2) 4x x− + − é igual a 40. Determine esse número: 

a) 8        c) 5 
b) 6        d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
10 - Encontre o valor de x  e y  na figura a seguir:  

a) x ≅ 15,01 e y = 36 

b) x ≅ 15,10 e y = 36 

c) x ≅ 15 e y = 26  

d) Nenhuma das alternativas anteriores 

 
11 - Até parece que estamos voltando à “idade da pedra”, um técnico a serviço da COPEL foi baleado no dia 
10/08 ao tentar fazer o “corte” de energia elétrica em uma residência. Segundo relatos, anteriormente outro 
funcionário havia ido ao local para cumprir a mesma ordem, porém desistiu depois de ser ameaçado pelo 
morador. Em que cidade ocorreu estes fatos? 
a) Campo Largo.       c) Palmeira. 
b) Ipiranga.       d) Ponta Grossa. 
 
12 - Em decorrência de qual conflito armado o atual Município de Mandaguari deixou de se chamar “Lovat”? 
a) 1ª (primeira) Guerra Mundial.     c) Guerra do Contestado. 
b) 2ª (segunda) Guerra Mundial.     d) Guerra do Paraguai. 
 
13 - Na gestão de qual prefeito ocorreu a demolição da “Praça Independência”? 
a) Élio Duarte Dias.      c) João Ernesto Ferreira. 
b) Jair Alípio Costa.       d) Manoel Donha Sanches. 
 
14 - Todas as alternativas abaixo apresentam pessoas que não podem se candidatar a cargos eletivos, EXCETO: 
a) O cônjuge, parente ou afim de um detentor de cargo no Poder Executivo. 
b) Os analfabetos. 
c) Os filiados com apenas 1 (um) ano de filiação a um partido político. 
d) Os inalistáveis. 

 
15 - De acordo com a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social – NOB/SUAS, a Rede 
Socioassistencial é:  
a) Entidades sociais governamentais que visam o pagamento de auxílio por natalidade ou morte, ou ainda outros que 
visem atender as necessidades advindas de situações de vulnerabilidade temporária, com prioridade para a criança, a 
família, o idoso, a pessoa com deficiência, a gestante, a nutriz e nos casos de calamidade pública.  
b) Conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade que ofertam e operam benefícios, serviços, 
programas e projetos, o que supõe a articulação dentre todas estas unidades de provisão de proteção social sob a 
hierarquia de básica e especial e ainda por níveis de complexidade.  
c) Atividades continuadas que visam a melhoria da vida da população e cujas ações estejam voltadas para as 
necessidades básicas da população, observando os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidos na Lei Orgânica da 
Assistência Social. 
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d) Responsável por detectar e informar as características e dimensões das situações de precarização que vulnerabilizam 
e trazem riscos e danos aos cidadãos, a sua autonomia, socialização e ao convívio familiar.  
 
16 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, atribuições 
comuns, definidas no Capítulo IV, artigo 15 da Lei n. 8080 de 10/09/1990. De acordo com a referida lei, assinale 
as alternativas CORRETAS que correspondam a essas atribuições comuns: 
I - Definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e de fiscalização das ações e serviços de saúde. 
II - Elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros de custos que 
caracterizam a assistência à saúde. 
III - Elaboração de normas para regular as atividades de serviços privados de saúde, tendo em vista a sua 
relevância pública. 
IV - Para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situações de perigo 
iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa 
correspondente poderá requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, sendo-lhes 
assegurada justa indenização. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas afirmativas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas afirmativas I, III e IV estão corretas. 
c) Apenas afirmativas II e IV estão corretas. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
17 - Assinale a alternativa CORRETA no que se refere aos direitos da criança e do adolescente previstos pelo 
ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069 de 13/07/1990): 
I - A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais 
públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. 
II - Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família e, excepcionalmente, 
em família substituta, aquela que se estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada 
por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e 
afetividade.  
III - Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá 
sua situação reavaliada, no máximo, a cada 6 (seis) meses, devendo a autoridade judiciária competente, com base 
em relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela 
possibilidade de reintegração familiar ou colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades 
previstas no art. 28 do ECA. 
IV - A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em 
processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas afirmativas I, III e IV estão corretas. 
b) Apenas afirmativas II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas afirmativas I e II estão corretas. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
18 - A partir da emenda Constitucional nº. 64 de 2010, o artigo 6º da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988 que trata dos direitos sociais teve sua redação alterada, elencando um novo direito social a 
população brasileira. Assinale a alternativa CORRETA no que se refere ao novo direito social preconizado pela 
Constituição Federal a partir da emenda 64 de 2010: 
a) A moradia. 
b) A segurança. 
c) A alimentação. 
d) A proteção à maternidade e à infância. 
 
19 - Segundo a Política Nacional do Idoso (Lei n. 8842/94) são competências dos órgãos e entidades públicos, na 
área de promoção e assistência social: 
I - Realizar estudos para detectar o caráter epidemiológico de determinadas doenças do idoso, com vistas a 
prevenção, tratamento e reabilitação. 
II - Prestar serviços e desenvolver ações voltadas para o atendimento das necessidades básicas do idoso, 
mediante a participação das famílias, da sociedade e de entidades governamentais e não-governamentais. 
III - Incluir nos programas de assistência ao idoso formas de melhoria de condições de habitabilidade e 
adaptação de moradia, considerando seu estado físico e sua independência de locomoção. 
IV - Planejar, coordenar, supervisionar e financiar estudos, levantamentos, pesquisas e publicações sobre a 
situação social do idoso. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas I, II e IV estão corretas.     c) Apenas I e III estão corretas. 
b) Apenas II e III estão corretas.     d) Apenas II e IV estão corretas. 
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20 - De acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº. 8742 de 07 de dezembro de 1993) compete ao 
Conselho Nacional de Assistência Social, EXCETO: 
a) Normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública e privada no campo da assistência social. 
b) Acompanhar e fiscalizar o processo de certificação das entidades e organizações de assistência social no Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 
c) Executar as ações da proposta orçamentária da Assistência Social em consonância com a coordenação da Política 
Nacional de Assistência Social. 
d) Aprovar critérios de transferência de recursos para os Estados, Municípios e Distrito Federal, considerando, para 
tanto, indicadores que informem sua regionalização mais eqüitativa, tais como: população, renda per capita, mortalidade 
infantil e concentração de renda, além de disciplinar os procedimentos de repasse de recursos para as entidades e 
organizações de assistência social, sem prejuízo das disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
 
21 - A educação sistematizada, originou-se na Grécia por meio do método dialógico. Sendo assim, destacamos 
como primeiro grande educador da história ____________, tendo como método a ironia e a maiêutica: 
a) Aristóteles 
b) Platão 
c) Sêneca 
d) Sócrates 
 
22 - Sobre as tendências pedagógicas da Pedagogia Liberal e Pedagogia Progressista é INCORRETO afirmar 
que: 
a) Uma das principais características da Pedagogia Liberal é a justificação do sistema capitalista. 
b) A Pedagogia Progressista divide-se em 03 tendências: Libertária; Libertadora e Histórico-crítica. 
c) A Pedagogia Progressista divide-se em Tendência Tradicional, Tecnicista e Progressista. 
d) A Pedagogia Liberal divide-se em 04 tendências: Tradicional: Escola Nova Diretiva; Escola Nova Não Diretiva e 
Tecnicista. 
 
23 - Sobre a tendência escola Nova Não-Diretiva é INCORRETO afirmar que: 
a) Proposta de Escola Democrática proclamada para todos. 
b) Valorização dos aspectos afetivos – atitudes. 
c) O professor é um facilitador da aprendizagem. 
d) Nas técnicas de ensino não existe registro em fichas didáticas, não se aborda o uso de projetos. 
 
24 - A educação __________ tende a provocar sentimentos divididos, a incapacidade para o trabalho e o 
entrosamento social. A que tipo de educação se refere? 
a) Emancipatória        c) Libertária 
b) Autoritária        d) Progressista 
 
25 - Para Piaget, o desenvolvimento da criança é o processo de equilibração constante, através da construção de 
estruturas variáveis, visando à adaptação do indivíduo ao mundo exterior, por meio da: 
a) Assimilação e acomodação. 
b) Leitura e escrita. 
c) Analogia e entendimento. 
d) Acomodação e repetição. 
 
26 - Com relação a gestão escolar é correto afirmar que: A  Gestão Democrática das escolas visa... 
a) A centralização das decisões somente nas mãos da direção. 
b) Uma organização administrativa da equipe técnico administrativa. 
c) Um maior poder para a equipe pedagógica da escola. 
d) O desenvolvimento coletivo da gestão da escola, com a participação de todos os segmentos nas decisões e 
encaminhamentos. 
 
27 - A programação de uma escola consiste na previsão das atividades a serem realizadas e das inter-relações a 
serem mantidas para que... 
a) ...os objetivos possam ser alcançados. 
b) ...o trabalho possa contribuir com as mazelas sociais. 
c) ...a coordenação possa trabalhar de forma unitária. 
d) ...a direção possa articular o trabalho efetivamente com os funcionários, desconsiderando a comunidade. 
 
28 - A LDB 9394/96 apresenta no capítulo V Art. 59 que os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com 
necessidades especiais: 
a) Regime financeiro baseado na doação das entidades particulares. 
b) Autonomia e liberdade na programação das atividades sem finalidade inclusiva. 
c) Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender a sua necessidade. 
d) Execução de planos com cunho educativo e manutenção de suas famílias. 
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29 - O estatuto da criança e do adolescente, no título I Art. 2 considera: 
a) Criança até os 12 anos de idade incompletos, e adolescente entre 12 e 18 anos. 
b) Criança até os 10 anos de idade, e adolescente dos 11 aos 17 anos. 
c) Criança até os 11 anos de idade e adolescente até os 21 anos. 
d) Criança até os 08 anos de idade, pré-adolescente até os 12 anos e adolescentes até os 17 anos de idade. 
 
30 - Com relação as afirmativas abaixo, assinale V para verdadeiro e F para falso: 
(   ) O PPP não pode configurar a identidade da Escola. 
(   ) O PPP deve  nascer de uma intencionalidade declarada. 
(   ) A gestão democrática está vinculada à formação da cidadania por meio da construção do PPP. 
(   ) A qualidade em educação depende da ação dos sujeitos nela envolvidos. 
(   ) A qualidade total em educação não depende do desenvolvimento das ações pedagógicas que envolvem o 
trabalho docente e discente, mas sim da coordenação. 
A seqüência correta de cima para baixo é: 
a) V - V - F - V - V 
b) F - V - V - V - F 
c) F - V - V - V - V 
d) F - F - V - F - F 







