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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de quatro horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que 
acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou 
rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o caderno de prova e o Cartão Resposta; 
 
12 Assine o cartão resposta no verso.  

 
Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  

 
Boa Prova! 
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01 - Marque a opção em que as palavras não obedecem à mesma regra de acentuação gráfica: 
a) binóculo- cerimônia. 
b) útil- amável. 
c) pé- nó. 
d) egoísta- proíbem. 
 
02 - Assinale o item em que houve troca de sentido dos substantivos: 
a) a cisma = desconfiança/ o cisma = separação religiosa. 
b) a nascente = lado onde nasce o Sol/ o nascente = fonte. 
c) a lente = vidro de aumento/ o lente = professor universitário. 
d) a moral = honestidade/ o moral = ânimo. 
 
03 - A opção que se completa com a primeira palavra dos parênteses é: 
a) Os bandidos foram presos em ..... (fragrante/ flagrante). 
b) Errei, preciso .....  minhas palavras.(ratificar/retificar). 
c) O carro perdeu-se na ...... (cerração/ serração). 
d) Impetrou um ..... de segurança. (mandato/mandado). 
 
04 - Assinale a alternativa incorreta quanto à regência nominal: 
a) O prêmio foi atribuído ao funcionário mais antigo. 
b) Está ansioso por nova oportunidade. 
c) Sua irmã é bacharel de Direito. 
d) O jovem é assíduo ao estudo. 
 
05 - Das alternativas abaixo, a que apresenta concordância verbal correta é: 
a) Fazem anos que não vejo minha prima. 
b) Deu oito horas. 
c) Um quarto dos assistentes aplaudiram. 
d) Não haveria, temos certeza, tantas reclamações. 
 
06 - Em determinada loja, pode-se comprar 5 camisas e 3 calças por R$ 383,40. Sabe-se que cada camisa custa o 
equivalente a 3/4 do valor de cada calça. Um cliente que comprar apenas 2 camisas pagará o valor de: 
a) R$ 85,20. 
b) R$ 96,40. 
c) R$ 102,30. 
d) R$ 108,60. 
 
07 - A altura de um triângulo eqüilátero de arestas medindo 8 cm é igual a: 

a) 2  cm. 

b) 4  cm. 

c) 3  cm. 

d) 4  cm. 

 
08 - Um muro de 340 m de comprimento foi construído por 8 trabalhadores, num período de 5 dias, trabalhando 
10 horas por dia. Se fossem 5 trabalhadores, em 7 dias, trabalhando 8 horas por dia, teriam construído um mudo 
de: 
a) 226 m de comprimento. 
b) 232 m de comprimento. 
c) 238 m de comprimento. 
d) 244 m de comprimento. 
 
09 - Uma caixa acrílica tem formato de paralelepípedo reto retângulo, com altura de 3 dm, largura de 12 cm e 
comprimento de 0,5 m. O volume dessa caixa é de: 
a) 18 ml. 
b) 180 ml. 
c) 1,8 litros. 
d) 18 litros. 
 
10 - Antenor tinha 9 anos quando seu irmão Marcos nasceu. Hoje, o produto entre as idades de Antenor e 
Marcos é igual a 52. A idade de Marcos é de: 
a) 3 anos. 
b) 4 anos. 
c) 5 anos. 
d) 6 anos. 
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11 - Segundo o artigo 7º da Constituição Federal, é proibido o trabalho a: 
a) Menores de 18 anos. 
b) Menores com 15 anos, na condição de aprendiz. 
c) Menores de 18 anos, quando realizado no período noturno ou que apresente perigo ou seja insalubre. 
d) Menores de 21 anos. 
 
12 - Sobre a acumulação remunerada de cargos, segundo o que dispõe o artigo 37 da Constituição Federal, 
assinale a Incorreta: 
a) A acumulação é vedada quando não há compatibilidade de horários. 
b) Havendo compatibilidade de horários poderá haver acumulação entre dois cargos de professor. 
c) Poderá haver acumulação entre um cargo de professor com outro técnico ou científico, quando compatível os 
horários. 
d) A proibição de acumular cargos não se estende as funções públicas e abrange autarquias, fundações e empresas 
públicas. 
 
13 - Segundo o que dispõe a Lei Complementar nº 239/1998, que institui o Regime Jurídico Único dos 
Funcionários Públicos do Município de Maringá, assinale a Incorreta: 
a) Integram o quadro de provimento efetivo os funcionário investidos em cargos em virtude de aprovação em concurso 
público. 
b) Integram o quadro de provimento em comissão os funcionários nomeados para cargos declarados em lei de livre 
nomeação e exoneração. 
c) Os cargos de provimento em comissão serão exercidos, preferencialmente, por funcionários detentores de cargos 
efetivos. 
d) O funcionário pode exercer concomitantemente o cargo em comissão e o efetivo, devendo apenas optar pela 
remuneração de qualquer dos cargos. 
 
14 - Considere as disposições da Lei Complementar Municipal nº 348/2000 e assinale a Incorreta: 
a) O servidor, no período do estágio probatório, não terá direito a licença para o serviço militar. 
b) Não será considerado na contagem do período de estágio probatório o tempo em que o servidor se afastar do seu 
cargo para concorrer a mandato eletivo, em conformidade com a legislação eleitoral. 
c) O preenchimento da ficha de avaliação de desempenho do servidor será efetuada a cada período de 06 (seis) meses, 
por Comissão de Avaliação de Desempenho composta de servidores estáveis, instituída especialmente para esta 
finalidade, que avaliará o servidor através dos subsídios fornecidos pelo respectivo órgão de lotação. 
d) Compete ao Chefe imediato fazer o acompanhamento do servidor em estágio probatório, fornecendo subsídios à 
Comissão sobre o seu rela comportamento, desempenho no trabalho e atendimento ou não das exigências do cargo, 
dentro dos prazos estabelecidos, mediante Boletim de Acompanhamento, na forma regulamentar. 
 
15 - A formação inicial de um professor corresponde aos estudos que habilitam quem queira atuar num 
determinado campo, ela é o primeiro passo de um processo de crescimento permanente, que se amplia por meio 
da: 
a) Pressuposto educacional. 
b) Coordenação educacional. 
c) Pesquisa. 
d) Formação continuada. 
 
16 - A capacidade de atuar diante de situações complexas, mobilizando conhecimentos, habilidades intelectuais e 
físicas, atitudes e disposições pessoais de forma que identifique corretamente os elementos que estão em jogo e 
dê-lhe tratamento adequado. O texto refere-se: 
a) Competência. 
b) Identidade. 
c) Bagagem. 
d) Consciência. 
 
17 - Dos itens apresentados abaixo o que tem finalidade de resolver um problema de ordem prática, como 
melhorar a qualidade da merenda escolar é: 
a) Linguagem. 
b) Técnica. 
c) Projetos. 
d) Tática. 
 
18 - Método de pesquisa e de ensino voltado para a interação de duas ou mais disciplina, seu processo pode ir da 
simples comunicação de idéias até a integração recíproca de finalidades e sistematização do conhecimento, 
denominação sobre: 
a) Processo de disciplina.    c) Condisciplinaridade. 
b) Interdisciplinaridade.    d) Bidisciplinaridade. 
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19 - Garantir a todas as crianças e jovens o direito de acesso, determinando o calendário escolar, os níveis de 
ensino, as séries, os semestres, e outros destinados a diferentes rituais escolares, como avaliação, provas, recreio, 
recuperação, etc. O texto retrata sobre: 
a) Regra escolar. 
b) Norma escolar. 
c) Diretriz escolar. 
d) Tempo escolar. 
 
20 - Contribuir para ajudar no alcance dos objetos do trabalho pedagógico, seguida de decisões que ajudem os 
alunos a aprender mais e melhor, garantindo bons resultados finais. Esta se falando em: 
a) Projeto político. 
b) Processo educacional. 
c) Avaliação. 
d) Plano de trabalho. 
 
21 - A lei nº 9394/96 (LDB) quando trata da avaliação na educação básica, diz: “a verificação do rendimento 
escolar observará os critérios”, está descrita no artigo e inciso:  
a) 20, IV 
b) 24, V 
c) 21, III 
d) 22, II 
 
22 - “Revelamos, no momento de elaboração dos pareceres, posturas pedagógicas, o nosso saber didático, 
referenciais teóricos, eles são a imagem da relação Professor/Aluno que se dá via processo de construção do 
conhecimento”, são citações de: 
a) Gatti. 
b) Dewey. 
c) Hoffmann. 
d) Sacristan. 
 
23 - Pelo seu modo de ser, o fazer artístico traz de volta aquela sensação de brincadeira de criança, com base no 
processo de criação lúdica, segundo o teórico Johan Huizinga, define o fazer artístico como: 
a) Jogo. 
b) Educação pedagógica. 
c) Identidade cultural. 
d) Autonomia. 
 
24 - A recuperação de estudos consiste na retomada de conteúdos durante o processo de ensino e aprendizagem, 
permitindo que todos os alunos tenham oportunidades de apropriar-se do conhecimento historicamente 
acumulado, por meio de metodologias diversificada e participativas (2003, p.82), O texto está referindo ao 
pensamento: 
a) Saviani. 
b) Freire. 
c) Luckesi. 
d) Vasconcello. 
 
25 - Seu objetivo principal é promover o desenvolvimento e o uso pedagógico das novas tecnologias de 
informática, telecomunicações e também utilizá-las como ferramentas para alavancar um processo de inovação 
em todos os sentidos, dentro do ambiente escolar, visando: 
a) Preparar o aluno para o exercício da cidadania numa sociedade desenvolvida. 
b) Ensinar informática e programa. 
c) Oportunizar o uso da internet em outros países. 
d) Somente preparar para os exercícios escolares na internet. 
 
26 - Uma referencia importante para a compreensão do ensino de arte no Brasil é a célebre missão artística 
francesa trazida em 1816, por Dom João VI, então foi criada a Academia Imperial, que após a proclamação da 
república passou a se chamada: 
a) Escola Imperial de Arte. 
b) Escola Européia. 
c) Escola Nacional de Belas Artes. 
d) Escola Artística. 
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27 - E m janeiro de 1937, o governo espanhol encomendou a Pablo Picasso obras que seriam enviadas a uma 
exposição em Paris, no mês de julho, em abril do mesmo ano, aviões militares de Hither destruíram o centro da 
tradição cultural basca, na Espanha, após, Picasso trabalhava na obra encomendada com desenhos buscando 
personagens, animais e símbolos carregados de sentido, dor da guerra, assim nasceu Guernica. Esse nome refere-
se: 
a) Povo. 
b) Cidade. 
c) Escola. 
d) Praça. 
 
28 - Nas aldeias africanas, música e dança fazem parte da vida de cada um, todas as ocasiões importantes, como 
o nascimento de um bebê, casamento, funeral, são acompanhadas por música, os músicos africanos usam uma 
grande variedade de instrumentos, especialmente instrumentos de: 
a) Madeiras. 
b) Metais. 
c) Cordas. 
d) Percussões. 
 
29 - A música indígena desenvolveu-se em cada tribo de forma diferente, de acordo com a maneira de se 
expressar musicalmente e com os instrumentos próprios, ela está presente nos ritos, coças, plantações, etc. Qual é 
a estrutura música indígena? 
a) Folclórica. 
b) Raiz (ética). 
c) Cultural. 
d) Erudita. 
 
30 - Nas quatro linguagens artísticas, cada área tem sua especificidade básica para ser estudada na música o 
objeto de estudo é o som e nas artes visuais, o objeto de estudo é: 
a) Imagem. 
b) Movimento. 
c) Linha. 
d) Composição. 
 




