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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
Você recebeu do fiscal este CADERNO DE QUESTÕES com as 30 (trinta) questões da prova objetiva numeradas sequencialmente e 
distribuídas sem falhas ou repetições. 

MATÉRIA QUESTÕES 

LÍNGUA PORTUGUESA 01 a 10 

MATEMÁTICA 11 a 15 

CONHECIMENTOS GERAIS/ ATUALIDADES 16 a 20 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 21 a 30 

 
Sobre a carteira, está disponível a FOLHA DE RESPOSTA PERSONALIZADA para transcrever as respostas da prova objetiva. Na Folha de 
Respostas, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do número de sua inscrição. As divergências 
devem ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências. 

1. Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do Fiscal. 

2. Observe se o Cargo especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não 

esteja correto, solicite a substituição para o Fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o Caderno de Questões correto. 

3. Após ser autorizado pelo Fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão, e se a numeração das 

questões está correta. 

4. Utilize, obrigatoriamente, Caneta Esferográfica Transparente, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de Respostas. 

5. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente.  

Exemplo: 

 

6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados. 

7. Você dispõe de 03 (três) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranquilidade, mas 

controle seu tempo. 

8. Iniciada a prova, somente será permitido deixar definitivamente a sala após 60 (sessenta) minutos.  

9. Após o término da prova, entregue ao Fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente assinada. 

10. Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÔES se o candidato permanecer na sala até os últimos 30 (trinta) minutos que 

antecedem o encerramento da prova. 

11. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 

 Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização. 

 Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes. 

 Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva. 

 Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por quaisquer meios e usar de meios ilícitos para 

obter vantagens para si ou para outros. 

 For surpreendido portando ou manuseando aparelho eletrônico nas demais dependências do estabelecimento durante a 

realização da prova objetiva. 

 For surpreendido portando qualquer equipamento que venha a emitir ruídos sonoros, mesmos que devidamente acondicionado 

no envelope de guarda de pertences, durante a realização da prova. 

12. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia a Policia Civil, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com 

prisão em flagrante dos envolvidos. 

13. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista de presença, a ata 

e as Folhas de Respostas da sala. Esses candidatos deverão assinar o envelope de retorno de provas. 

14. O candidato que terminar sua prova não poderá utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda estiverem realizando. 

15. Está disponível na última folha do Caderno de Questões um gabarito para ser preenchido e destacado. Este pode ser levado 

pelo candidato.
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Livros didáticos deveriam estar imunes aos 

cortes do governo 
 
Mesmo que custassem muito mais do que os 

R$ 7,83 por exemplar vendido ao governo (de acordo 
com a pesquisa Fipe/CBL/SNEL), os livros didáticos, 
paradidáticos e de literatura distribuídos aos alunos 
das escolas públicas ainda seriam os "mais baratos do 
mundo". Afinal, não há melhor relação custo-benefício 
do que prover leitura, conhecimento e informação 
como meios para a inclusão socioeconômica e 
democratização das oportunidades. Isso é ainda mais 
relevante numa sociedade de alta disparidade de 
renda, como a brasileira. 

Assim, é lamentável o atraso do Ministério da 
Educação nos pagamentos a editoras relativos à 
compra de livros didáticos do Ensino Médio e do 
Fundamental. Em decorrência desse problema, há 
sério risco de que as empresas não consigam entregar 
parte dos exemplares para o ano letivo de 2016, o que 
seria um desastre para os alunos de baixa renda da 
Pátria Educadora. 

Segundo informações do mercado, as editoras 
trabalham com uma dívida em torno de R$ 600 
milhões. Levantamento no sistema de 
acompanhamento de gastos federais mostra que os 
livros entregues até outubro somavam valor de R$ 
545,8 milhões, dos quais o governo havia pagado 
somente R$ 106,4 milhões. 

Além dos danos aos estudantes e às escolas, 
esses descabidos atrasos prejudicam muito as 
editoras e toda a cadeia produtiva, incluindo as 
gráficas, pois há o risco de que a inadimplência estatal 
acabe tendo repercussões em cascata no mercado. É 
inadmissível que um programa de ajuste fiscal com o 
objetivo de corrigir a incontinência financeira do 
governo abranja os livros destinados a crianças de 
famílias de baixa renda. Que se cortem outras 
despesas! 

Esse absurdo atraso de pagamento remete a 
outra questão grave relativa ao tema no Brasil, que é o 
descumprimento constitucional do princípio da 
isenção tributária do livro. A despeito das imunidades, 
inclusive do papel e das editoras, para sua impressão 
as gráficas nacionais recolhem alíquota de 9,25% de 
contribuição para o PIS/Cofins. Isso encarece a 
produção e estabelece concorrência desigual com 
impressores de outros países, pois as obras 
impressas no exterior, ironicamente, usufruem de 
modo pleno da imunidade tributária para livros 
garantida em nossa Constituição. 

Por isso, é importante o projeto de lei 
2.396/2015, em tramitação na Câmara, que reduz a zero 
as alíquotas do PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre 
a receita bruta decorrente da impressão de livros no 
Brasil. A matéria corrige uma distorção grave. Se 
aprovada, pode contribuir para reduzir os custos até 
mesmo das obras "mais baratas do mundo" 
compradas pelo próprio governo. 

É inacreditável que se descumpra no Brasil 
um preceito constitucional inequívoco, que é a total 
imunidade tributária para a produção de livros. 
Desrespeitando a Lei Maior e atrasando o pagamento 
das obras destinadas aos estudantes da rede pública 
de ensino, continuamos patinando na injustiça social, 
esta produtora de crises cíclicas e inimiga do 
desenvolvimento. 
 
Disponível    em: 
http://noticias.uol.com.br/opiniao/coluna 

Questão 01  
 
Este texto caracteriza-se como gênero: 
 

(A) Notícia. 
(B) Artigo de Opinião. 
(C) Resenha. 
(D) Resumo. 

 

Questão 02  
 
Afirmar que o Brasil é uma sociedade de ―alta 
disparidade de renda‖ significa: 
 

(A) Desigualdade econômica. 
(B) Igualdade social. 
(C) Competição salarial entre pessoas de mesma 

classe social. 
(D) Ascenção social. 

 

Questão 03  
 

O autor do texto expressa sua opinião – seu 
posicionamento diante do tema – de forma explícita, 
EXCETO em: 
 

(A) “É lamentável o atraso do Ministério da 
Educação nos pagamentos a editoras relativos à 
compra de livros didáticos do Ensino Médio e do 
Fundamental”. 

 
(B)  “Além dos danos aos estudantes e às escolas, 

esses descabidos atrasos prejudicam muito as 
editoras e toda a cadeia produtiva”. 

 
(C) “É inadmissível que um programa de ajuste 

fiscal com o objetivo de corrigir a incontinência 
financeira do governo abranja os livros 
destinados a crianças de famílias de baixa 
renda”. 

 
(D) Levantamento no sistema de acompanhamento 

de gastos federais mostra que os livros 
entregues até outubro somavam valor de R$ 
545,8 milhões. 

 

Questão 04  
 
Segundo o autor do texto, ―as obras mais baratas do 
mundo‖ são: 
 

(A) Os livros didáticos destinados aos estudantes 
da rede pública de ensino do Brasil. 
 

(B) Os livros de literatura da rede particular. 
 

(C) Os grandes clássicos da literatura brasileira e 
norte-americana. 

 
(D) Os materiais de apoio ao trabalho docente. 

 

Questão 05  
 
No título do texto, o verbo ―dever‖ está conjugado: 
 

(A) No futuro do presente (modo indicativo). 
(B) No futuro do pretérito (modo indicativo). 
(C) No presente (modo subjuntivo). 
(D) No imperativo. 
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Questão 06  
 
Assinale o que há em comum nestas palavras: 
inadimplência – inadmissível – incontinência – 
inacreditável: 
 

(A) Paroxítonas. 
(B) Presença de ditongo. 
(C) Presença de encontro consonantal. 
(D) Quantidade de sílabas. 
 

Questão 07  
 
Releia: ―Isso encarece a produção e estabelece 
concorrência desigual com impressores de outros 
países‖. Os termos em destaque classificam-se como: 
 

(A) Objeto indireto. 
(B) Sujeito. 
(C) Objeto direto. 
(D) Adjunto adnominal. 

 

Questão 08  
 
Observe os verbos em destaque na frase: 
―Desrespeitando a Lei Maior e atrasando o pagamento 
das obras destinadas aos estudantes da rede pública 
de ensino‖. É CORRETO afirmar: 
 

(A) Estão na forma nominal gerúndio. 
(B) Estão no presente do indicativo. 
(C) Estão na forma nominal infinitivo. 
(D) Estão no pretérito perfeito do indicativo. 

 

Questão 09  
 
Assinale a alternativa INCORRETA, quanto à grafia das 
palavras: 
 

(A) Dispersão. 
(B) Compreensão. 
(C) Impreção. 
(D) Expressão. 
 

Questão 10  
 
Alternativa CORRETA, quanto à separação silábica: 
 

(A) Fe – de – ra – is (Federais). 
(B) Prin – cí – pio (Princípio). 
(C) U – su – fruem (Usufruem). 
(D) Fa – mí – li – as (Famílias). 

 

MATEMÁTICA 

 

Questão 11  
 
Ao resolver as operações ( 7 x 27,12 ) – 35, o resultado 
obtido é igual a: 
 

(A) 138,15. 
(B) 154,84. 
(C) 162,10. 
(D) 170,25. 

Questão 12  
 

O proprietário de uma lanchonete comprou 5 grades 
contendo 24 cervejas cada e, no dia seguinte, comprou 
mais 4 grades, também contendo 24 cervejas cada. 
Sabendo que cada cerveja custou R$ 2,40, é CORRETO 

afirmar que o total gasto na compra das grades de 
cerveja é de: 
 

(A) R$ 395,20. 
(B) R$ 459,25. 
(C) R$ 518,40. 
(D) R$ 548,60. 

 

Questão 13  
 
Sabendo que Letícia comprou, na promoção, uma 
cama de casal pelo valor de R$ 1860,00 e teve uma 
economia de R$ 675,00. Podemos afirmar que a cama 
estava sendo vendida, antes da promoção, pelo valor 
de: 
 

(A) R$ 2370,00. 
(B) R$ 2395,00. 
(C) R$ 2480,00. 
(D) R$ 2535,00. 

Questão 14  
 
Uma fábrica de peças automotivas guarda as peças 
produzidas em caixas em que cabem, exatamente, 12 
unidades cada. Se a fábrica precisar guardar 1800 
peças, podemos afirmar que a quantidade de caixas 
necessárias será de: 
 

(A) 138 caixas. 
(B) 150 caixas. 
(C) 165 caixas. 
(D) 182 caixas. 

Questão 15  
 
Amanda comprou um armário de R$ 640,00 e deu uma 
entrada de R$ 64,00, parcelando o restante da compra 
em 9 prestações de mesmo valor. Assinale a 
alternativa que representa o valor de cada prestação 
que Amanda deverá pagar. 
 

(A) R$ 64,00. 
(B) R$ 72,00. 
(C) R$ 81,00. 
(D) R$ 96,00. 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

 

Questão 16  
 
No final do mês de junho de 2015, uma expressiva 
quantidade de usuários do Facebook marcaram suas 
fotos de perfil com as cores do arco-íris. Essa 
manifestação virtual é referente: 
 

(A) À resolução aprovada pelo Conselho Nacional de 
Justiça, que obriga os cartórios de todo o Brasil a 
celebrar o casamento civil e converter a união 
estável homoafetiva em casamento. 
 

(B) Ao dia internacional do movimento homossexual. 
 

(C) À decisão do Tribunal Constitucional da Holanda 
em legalizar a adoção de crianças por casais 
homossexuais. 
 

(D)  À decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos 
de que o casamento entre pessoas do mesmo 
sexo é garantido pela Constituição em todo país. 
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Questão 17  
 
Sobre a história do Paraná é CORRETO afirmar: 

 
(A) Os japoneses foram os primeiros imigrantes a 

chegar ao Paraná, no ano de 1829, fixando-se 
em Rio Negro. 
 

(B) A Guerra dos Farrapos foi o principal conflito no 
limite entre o estado do Paraná e o estado de 
Santa Catarina, entre 1912 e 1916. 

 
(C) No final do século XIX, o café se consolidou 

como principal produto exportador. 
 

(D) O oeste paranaense foi a primeira região 
conquistada e ocupada pelos imigrantes. 

 

Questão 18  
 
Waze é um dos maiores aplicativos baseados em uma 
comunidade. Esse aplicativo é referente à: 

 
(A) Mobilidade urbana. 
(B) Ecologia. 
(C) Arte Contemporânea. 
(D) Segurança pública. 

 

Questão 19  
 
São museus brasileiros, EXCETO: 

 
(A) Museu do Ouro. 
(B) Museu Oscar Niemeyer. 
(C) Museu Imperial. 
(D) Museu do Futebol. 

 

Questão 20  
 
Em 2014, morreu o ator mexicano Roberto Bolaños, que 
interpretava o personagem: 

 
(A) Quico. 
(B) Chaves. 
(C) Seu Madruga. 
(D) Senhor Barriga. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 21  
 
Complete a frase abaixo, de acordo com o que está 
posto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional nº 9394/96, sobre a educação infantil. 
 
A Educação Infantil será oferecida com carga horária 
mínima anual de ____________________horas, 
distribuídas por um mínimo de 
__________________dias de trabalho educacional; em 
atendimento à criança de, no mínimo 
____________horas diárias para o turno parcial e de 
____________para a jornada integral. 
 

(A) 800 (oitocentas); 200 (duzentos), 4 (quatro), 7 
(sete) horas. 
 

(B) 600 (oitocentas); 180 (duzentos), 5 (quatro), 8 
(sete) horas. 

 

 

(C) 800 (oitocentas); 180 (duzentos), 4 (quatro), 7 
(sete) horas. 
 

(D) 600 (oitocentas); 200 (duzentos), 5 (quatro), 8 
(sete) horas. 

 

Questão 22  
 

Informe se é falso (F) ou verdadeiro (V) o que se afirma 
abaixo e, a seguir, assinale a alternativa com a 
sequência CORRETA. De acordo com as Diretrizes 
Curriculares para a Educação Infantil, a avaliação deve 
garantir: 
 

(   ) Utilização de múltiplos registros realizados 
por adultos e crianças (relatórios, 
fotografias, desenhos, álbuns etc.). 

 
(   ) A observação crítica e criativa das 

atividades, das brincadeiras e interações das 
crianças no cotidiano. 

 
(   ) A retenção das crianças na Educação 

Infantil, quando ela não estiver preparada 
para o ingresso no 1º ano do Ensino 
Fundamental. 

 
(A) V, V, V. 
(B) V, F, V. 
(C) V, V, F. 
(D) F, V, V. 

 

Questão 23  
 

Analise as assertivas e, em seguida, assinale a 
alternativa que aponta a(s) CORRETA(S). De acordo 
com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 
Fundamental, as Áreas de Conhecimento da Base 
Nacional Comum são: 
 

I. Língua Portuguesa.  
II. Língua Materna (para populações indígenas 

e migrantes).  
III. Matemática.  
IV. Ciências.  
V. Geografia.  

VI. História. 
VII. Língua Estrangeira.  

VIII. Educação Artística.  
IX. Educação Física. 
X. Educação Religiosa (na forma do art. 33 da 

LDB). 

 
(A) Apenas I, III, V, VII, IX estão corretas. 
(B) Apenas II, IV, VI, VIII, X estão corretas. 
(C) Apenas I, III, IV, VI, VIII, X estão corretas. 
(D) Todas estão corretas. 

 

Questão 24  
 
Assinale a alternativa INCORRETA. Os termos inclusão 
e diversidade podem sugerir alguns equívocos 
conceituais e reducionismos que têm sido praticados 
sobre o tema. Entre eles, que: 
 

(A) A expressão “necessidades educacionais 
especiais” é tomada como sinônimo de 
deficiência. 
 

(B) A inclusão se refere a um único grupo no 
espaço escolar: o das pessoas com deficiência. 
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(C) Somente os alunos com deficiência seriam alvos 
das políticas de inclusão. 
 

(D) Uma vez matriculados os alunos nas classes 
comuns, garante-se sua inclusão educacional e 
social. 
 

Questão 25  
 

Informe se é falso (F) ou verdadeiro (V) o que se afirma 
abaixo e, a seguir, assinale a alternativa com a 
sequência CORRETA. Para explorar o trabalho 
relacionado à oralidade: 
 

(   ) Atividades em grupo que envolvam a tomada 
de decisões sobre encaminhamentos, a 
divisão de tarefas, a apresentação de 
resultados. 

 
(   ) Atividades de produção escrita de um texto. 
 
(   ) Atividades dos mais variados tipos, mas que 

tenham sempre sentido de comunicação de 
fatos. 

 
(A) V, V, F. 
(B) F, V, V. 
(C) F, F, V. 
(D) V, F, V. 

 

Questão 26  
 

Sobre a leitura, podemos afirmar que: 
 

(A) É um processo no qual o leitor realiza um 
trabalho ativo de construção do significado do 
texto. 
 

(B) Se trata, simplesmente, de extrair informação da 
escrita, decodificando-a letra por letra, palavra 
por palavra. 

 
(C) Um leitor competente é alguém que decodifica o 

texto escrito. 
 

(D) O trabalho de leitura envolve apenas os alunos 
que já sabem ler convencionalmente. 
 

Questão 27  
 
Em relação à produção de textos na escola: 
 

(A) Só pode ser realizada por alunos que estão 
alfabetizados. 
 

(B) É preciso oferecer aos alunos inúmeras 
oportunidades de aprenderem a escrever em 
condições semelhantes às que caracterizam a 
escrita fora da escola. 

 
(C) Todos os erros dos alunos devem ser corrigidos 

em sua produção, para que o erro não seja 
fixado.  

 
(D) Nos anos iniciais do Ensino Fundamental devem 

ser propostas apenas atividades de escrita de 
textos narrativos. 

 
 
 
 
 

Questão 28  
 

Assinale a alternativa INCORRETA. Para aprender a ler 
e a escrever é preciso: 
 

(A) Pensar sobre a escrita. 
 
(B) Pensar sobre o que a escrita representa. 
 
(C) Pensar que só poderá ler e escrever quando 

souber todo o alfabeto. 
 

(D) Pensar como a escrita representa graficamente 
a linguagem. 

 

Questão 29  
 
Informe se é falso (F) ou verdadeiro (V) o que se afirma 
abaixo e, a seguir, assinale a alternativa com a 
sequência CORRETA. Em Matemática, com relação às 
operações, o trabalho a ser realizado concentrar-se-á: 
 

(   ) Na compreensão dos diferentes significados 
de cada uma delas. 

 
(   ) Nas relações existentes entre elas. 
 
(   ) No estudo reflexivo do cálculo, 

contemplando diferentes tipos — exato e 
aproximado, mental e escrito. 

 
(A) F, V, F. 
(B) V, F, V. 
(C) V, V, F. 
(D) V, V, V. 

 

Questão 30  
 
Analise as assertivas e, em seguida, assinale a 
alternativa que aponta a(s) CORRETA(S). As atividades 
de leitura, escrita, comparação e ordenação de 
notações numéricas devem tomar como ponto de 
partida os números que a criança conhece. Esse 
trabalho pode ser feito por meio de atividades em que, 
por exemplo, o professor: 
 

I. Elabora, junto com os alunos, um repertório 
de situações em que usam números. 
 

II. Pede aos alunos que recortem números em 
jornais e revistas e façam a leitura deles (do 
jeito que sabem). 
 

III. Trabalha diariamente com o calendário para 
identificar o dia do mês e registrar a data. 

 

(A) I, II, III estão corretas. 
(B) Apenas I estão corretas. 
(C) Apenas II e III estão corretas. 
(D) Apenas I e II estão corretas. 
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RASCUNHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESTAQUE AQUI 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

GABARITO 
Concurso Público Prefeitura Municipal de Curiúva - PR  

http://www.fundacaofafipa.org.br/concurso 
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