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PSS - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE 

PROFESSOR “EDUCACÃO INFANTIL E ENS. FUNDAMENTAL”. 

EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2019 

 

 CADERNO DE PROVAS 

 

Nome: _____________________________________________ Nº da inscrição_____ 

 

 PORTUGUÊS 

 

1. Considere a tira e responda: 

 
Mafalda é uma garotinha de seis anos que sempre lança perguntas desconcertantes para os adultos. 

QUINO, J. L Mafalda. Tradução de Mônica S. M. da Silva, São Paulo: Martins Fontes, 1988. 

O efeito de humor foi um recurso utilizado pelo autor da tirinha para mostrar que o pai 
de Mafalda: 
a) Revelou desinteresse na leitura do dicionário. 
b) Tentava ler um dicionário, que é uma obra muito extensa. 
c) Causou surpresa em sua filha, ao se dedicar à leitura de um livro tão grande. 
d) Queria consultar o dicionário para tirar uma dúvida, e não ler o livro, como sua filha 
pensava. 
e) Demonstrou que a leitura do dicionário o desagradou bastante, fato que decepcionou 
muito sua filha. 
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2. Considere o texto e responda: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mafalda, apesar de ser uma criança, já apresenta certo entendimento sobre as principais questões que afligem a sociedade. 

 
Sobre os efeitos de humor da tirinha, pode-se afirmar, exceto: 
a) Mafalda emprega o mesmo valor semântico para o vocábulo “indicador” no primeiro 
e no último quadrinho. 
b) Mafalda não sabe a importância do dedo indicador. 
c) A expressão “dedo indicador” é utilizada de maneira metafórica pelo autor da tirinha. 
d) Mafalda ainda não sabe exatamente o significado da expressão “indicador de 
desemprego” 
e) Apesar de ser uma criança, Mafalda já percebe as injustas relações de trabalho 
estabelecidas entre patrões e operários. 
 
3. Leia a imagem e responda: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A charge em análise tem como objetivo principal: 
a) Fazer uma crítica social a partir de uma cena humorística. 
b) Promover uma reflexão sobre o uso exagerado de tecnologias pelas crianças. 
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c) Retratar a dura realidade dos pedintes nas grandes metrópoles 

brasileiras. 
d) Provocar uma reflexão sobre a péssima distribuição de renda no Brasil. 
e) Fazer uma crítica sobre a alta taxa de natalidade nas camadas mais carentes da 
população. 

 

04. Antônimos e Sinônimos: Na_________________plenária estudou-se _________ 

de direitos territoriais a_____________________. 

 

a) sessão – cessão – estrangeiros  

b) seção – cessão – estrangeiros 

c) secção – sessão – extrangeiros 

d) sessão – seção – estrangeiros 

e) seção – sessão – estrangeiros 
 

5. Assinale a alternativa INCORRETA quanto à regência: 

a) Chegamos finalmente ao colégio. 

b) Sua atitude implicará demissão. 

c) Ela namora com uma aluna do segundo ano. 

d) Eles eram fiéis ao amigo. 

e) O presidente assiste em Brasília. 
 

6. NÃO há erro de regência verbal em: 

 

a) Altos salários são dados os jogadores, sem terem ficado nos bancos escolares. 

b) Falta de punição implica violência. 

c) Muitos preferem, como ídolos, pessoas sem princípios morais do que pessoas 

honestas. 

d) Todos assistem os programas de televisão que só apresentam tragédias. 

e) O povo esquece, rapidamente, dos crimes que abalam a sociedade. 
 

MATEMÁTICA 
 
1. Na última BLACK FRIDAY uma loja de nossa cidade colocou todas as jaquetas com 
desconto de 55% sobre o preço inicial. As jaquetas que antes tinham como preço de 
R$ 350,00, após a “sexta-feira negra” passaram a ser vendidas por: 

 
a) R$ 150,50 
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b) R$ 175,00 
c) R$ 157,50 
d) R$ 180,00 
e) R$ 140,00 

 
2. Todo final de ano as lojas de eletrodomésticos querem garantir que as pessoas usem 
seu Décimo Terceiro salário em suas lojas. Em uma destas lojas a proposta de uma 
televisão que custa R$ 2.400,00 reais está com a seguinte proposta: entrada de R$ 
800,00 e o restante parcelado em quatro vezes. Sendo a primeira “x” reais e as demais 
sempre R$ 60,00 a mais do que a anterior. Qual será o valor pago por pessoa pela 
última parcela dessa TV? 

 
a) R$ 490,00 
b) R$ 450,00 
c) R$ 310,00 
d) R$ 430,00 
e) R$ 370,00 
 

3. Além dos bancos hoje em dia as próprias lojas fazem empréstimos, digamos que 
uma pessoa emprestou o valor de R$ 900,00, pelo regime de juro simples, com uma 
taxa de 3% ao mês. Após um ano de empréstimo essa pessoa quitou a sua dívida em 
um único pagamento, qual foi o valor recebido pela loja na quitação desse empréstimo? 

 
a) R$ 1.424,00 
b) R$ 1.524,00 
c) R$ 1.224,00 
d) R$ 1.324,00 
e) R$ 1.100,00 

 
4. Em nosso município a Arena destinada a realizar as montarias em cavalos e bois, 
localizada no CENTRO DE EVENTOS utilizada tradicionalmente para a FESTA DO 
PEÃO DE BOIADEIRO DE ABATIÁ, necessita de uma grande obra com a finalidade de 
melhorar as condições para a realização de sua tradicional festa. Nessa obra, 20 
caminhões descarregarão 160 m3 de areia em 8 horas de trabalho. Em 5 horas de 
trabalho, serão necessários quantos caminhões com a mesma capacidade dos 
anteriores para descarregarem 125 m3 de areia? 

 
a) 28 caminhões 
b) 23 caminhões 
c) 25 caminhões 
d) 26 caminhões 
e) 30 caminhões 
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CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

1. Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a Lei de 

Diretrizes e Bases (Lei 9394/96) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 

8.069/90), afirmam a educação como um direito público subjetivo. Assim, é correto 

afirmar: 

a) A Lei impede os pais ou responsáveis de matricular seu filho na Rede Pública de 

Ensino. 

b) Comprovada a negligência da autoridade competente, não será imputado o crime de 

negligência ao menor e sua família deve ser responsabilizada. 

 c) É permitida a atuação em outros níveis de ensino mesmo que não se tenha atendido 

plenamente as necessidades municipais de educação básica. 

 d) A Lei impede o Poder Público de criar formas alternativas de acesso aos diferentes 

níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior, como por exemplo, 

assumir o transporte escolar.  

e) Qualquer cidadão, entidade, ou o próprio Ministério Público podem acionar a 

Secretaria de Educação, exigindo o direito à educação, para aqueles que, por qualquer 

motivo, ainda estejam fora da educação básica.  

2. A respeito dos marcos legais referente a gestão educacional, é incorreto: 

a) A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 traz em seu artigo 208 a 

Educação Básica gratuita e obrigatória dos 6 aos 17 anos. 

b) A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 traz em seu artigo 208 o 

acesso ao ensino obrigatório e gratuito, como um direito público subjetivo. 

c) A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 211, define 

o regime de colaboração entre a União, os Estados e o Município para organização dos 

sistemas de ensino.  

d) A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN 9394/96 tem como 

objetivo reafirmar o direito à educação, já garantido pela Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988.  

e) Para o Estatuto da Criança e do Adolescente, criança é a pessoa com até 12 anos 

de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 completos e 18 anos, conforme 

art. 2º da Lei 8.069/90 (ECA).  

 

 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10619660/artigo-2-da-lei-n-8069-de-13-de-julho-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1031134/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1031134/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90


 MUNICÍPIO DE ABATIÁ 

ESTADO DO PARANÁ 

 

 

Av. João Carvalho de Mello, nº 135 – centro – CEP 86.460-000 – tel/fax 3556-1011 

CNPJ 75.743.567/0001-57 

6 

 
 

3. Assinale com V as alternativas que julgar verdadeiras e F nas que julgar falsas. 

 

(    ) Os Sistemas de Ensino, têm autonomia para organizar as suas redes de ensino , 

independentemente, do que está previsto na Constituição Federal /1988 e na LDB 

9394/1996  

(   ) Na distribuição das competências entre as diversas instâncias do Governo, a LDB 

9394/96 incumbe aos municípios a manutenção da Educação Infantil garantindo, com 

prioridade, a matrícula aos alunos a partir de 4 anos de idade e os Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental. 

(   ) No Brasil há somente dois níveis de Educação: a Básica e a Superior. 

(   ) As escolas privadas tem leis especiais e não precisam atender as orientações que 

emanam do MEC e do Conselho Nacional de Educação.  

A sequência correta é:  

 

a) F, V, V, F  
b) V, V, V, F 
c) F, F, V, V  
d) F, V, F, F  
e) V, V, F, V 
 

4. O Projeto Político Pedagógico (PPP) relaciona-se à organização do trabalho 

pedagógico da escola, indicando uma direção, explicitando os fundamentos teórico-

metodológicos, os objetivos, o tipo de organização e as formas de implementação e 

avaliação da escola. Considerando a elaboração do PPP, avalie as seguintes 

afirmações: 

I – O PPP constitui-se em processo participativo de decisões para instaurar uma forma 

de organização do trabalho pedagógico que desvele os conflitos e as contradições no 

interior da escola.  

II – A discussão do PPP exige uma reflexão acerca da concepção de educação e sua 

relação com a sociedade e a escola, o que implica refletir sobre o homem a ser formado.  

III – A construção do PPP requer o convencimento dos professores, da equipe escolar 

e dos funcionários para trabalharem em prol do plano definido pela direção da escola.  

 

É correto o que se afirma em:  

a) I, apenas  

b) III, apenas  

c) I e II, apenas 

d) II e III, apenas  

e) I, II e III 
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5. Considera-se que a avaliação na Educação Infantil tem a função de:  

 

a) Subsidiar o planejamento do professor e promover o acompanhamento do 

desenvolvimento infantil.  

b) Disciplinar o comportamento infantil no cotidiano da instituição. 

c) Manter os pais informados sobre o que não foi alcançado na aprendizagem pela 

criança.  

d) Garantir a uniformidade do processo de aprendizagem das crianças.  

e) Controlar a evolução da criança para garantir o sucesso em etapas posteriores de 

escolarização. 

 

6. Entende-se que brincar é um direito da Infância e os brinquedos e as brincadeiras 

têm várias funções, no processo educativo destaca-se que brincar:  

 

a) Requer o desenvolvimento de habilidades específicas, havendo, portanto, a 

necessidade de uma maturação da criança. 

b) É positivo para aprender na escola, o que exige o planejamento de ações dirigidas.  

c) Faz parte do desenvolvimento global da criança, o que dá suporte para várias 

aprendizagens, inclusive escolares.  

d) Deve ser uma ação estimulada a realizar-se em casa, em espaços de lazer e de 

cultura. 

e) É uma ação espontânea da criança que não requer um maior acompanhamento e 

observação por parte do professor. 

 

7. As atribuições docentes são regidas segundo a Lei de Diretrizes e Bases − LDB, 

Lei 9.394/1996.  

 

I. Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 

ensino. 

II. Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta do Conselho Tutelar 

do Município.  

III. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

IV. Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. 

Está correto o que se afirma APENAS em: 

a) I e II. 

b) I, III e IV.  

c) I, II e III.  

d) II e IV. 

e) III e IV. 
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8. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de 

caráter normativo que tem como objetivo:  

 

a) Coibir a doutrinação ideológica que ocorre na maior parte das escolas brasileiras, 

uma vez que cria uma Base obrigatória a ser ministrada pelo professor. 

 b) Engessar o trabalho do professor, buscando mecanismos de controle de conteúdo 

e metodologias de ensino.  

c) Definir conteúdos essenciais a todos os estudantes brasileiros, impedindo o 

professor de ministrar conteúdos que não constem na Base.  

d) Definir conhecimentos essenciais aos quais todos os estudantes têm direito a ter 

acesso e se apropriar.  

e) Criar uma base de conteúdos essenciais ao povo brasileiro, com objetivo de 

homogeneizar a cultura do país, diminuindo a desigualdade regional. 

 

9. O projeto político pedagógico (PPP) e o currículo são instrumentos de importância e 

relevância no processo educativo como norteadores das atividades escolares. A 

construção coletiva é embasada na gestão democrática, planejando-se as atividades 

escolares na busca do atendimento adequado da escola à comunidade em que está 

inserida.  No que refere a esses instrumentos, é incorreto afirmar: 

 

a) Na prática escolar, além do currículo explícito, há o currículo oculto, não aparente 

aos nossos olhos, porém muito significativo na vida escolar e na percepção do 

estudante. 

b) No Brasil, não existe um currículo único nacional, porém as Diretrizes Curriculares 

Nacionais e a BNCC trazem como sugestão uma forma de definição das disciplinas 

(áreas de conhecimento) e de distribuição dos conteúdos entre os componentes 

curriculares propostos.  

c) A elaboração do PPP e do currículo é atribuição exclusiva da equipe gestora da 

escola, de forma a inserir o currículo nas atividades educativas, visando atender os 

estudantes de acordo com suas necessidades.   

d) Tanto o PPP quanto o currículo são planos que direcionam a escola na busca do 

cumprimento dos seus objetivos; devem ser flexíveis diante das necessidades de 

adaptação no cotidiano escolar e ser construídos e/ou reconstruídos constantemente, 

tendo em vista as mudanças na sociedade. 

e) O projeto político pedagógico (PPP) compreende propostas e programas de ações 

planejadas para serem executadas e avaliadas com base em princípios e diretrizes 

educativas e o currículo pode ser definido como conjunto de saberes produzidos na 

escola. 
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10. O papel da didática escolar é de cumprir com funções de caráter 

político, educativo e científico a um só tempo. A integralização dessas funções pela 

didática escolar torna essa disciplina acadêmica algo mais complexo que a simples 

procura e implementação de procedimentos de ensino. Por meio desse processo, a 

unidade dialética da teoria e da prática assume as características de uma verdadeira 

investigação científica da realidade cotidiana da prática pedagógica. Assim,  

I. A práxis pedagógica envolve a adoção do método dialético no processo 

de elaboração do conhecimento em articulação com a teoria histórico-

cultural.  

II. A apropriação crítica e histórica do conhecimento é um instrumento de 

compreensão da realidade social e de atuação crítica para a 

transformação da sociedade.  

III. A Didática é uma área do conhecimento que utiliza os elementos do 

cotidiano escolar e das questões sociais para orientar a prática docente. 

 

É correto afirmar em:  

 

a) I, apenas. 

b) III, apenas.  

c) I e II, apenas.  

d) II e III apenas  

e) I, II e III. 

 

 

 
 
   
 

 

 

Português 
(6 questões)  

 

Matemática  
(4 questões) 

Conhecimentos 
Específicos  
(10 questões) 

1 A B C D E 1 A B C D E 1 A B C D E 

2 A B C D E 2 A B C D E 2 A B C D E 

3 A B C D E 3 A B C D E 3 A B C D E 

4 A B C D E 4 A B C D E 4 A B C D E 

5 A B C D E ** ** ** ** ** ** 5 A B C D E 

6 A B C D E ** ** ** ** ** ** 6 A B C D E 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 7 A B C D E 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 8 A B C D E 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 9 A B C D E 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 10 A B C D E 


