
  

 

Concurso Público 
Código: 515 

 

MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

Escreva seu nome e número de inscrição de forma legível nos locais indicados: 

Nome do(a) Candidato(a)                  Nº de inscrição 
    
 
Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Língua Portuguesa 
Matemática 
Raciocínio Lógico 
Informática 
Legislação 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
05 
10 
15 

Total de questões                                                               -                                                       60 
 
INSTRUÇÕES: 
• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a 

substituição ao fiscal. 
 
• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado. 
 
• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta 

esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão.  
 

• Verifique no cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE 
RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por 
candidato. 

 
• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as 

correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco. 
 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 
• O tempo de duração da prova objetiva será de até 3 horas. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de 

provas após uma hora contada do efetivo início das provas. Ao candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo 
início das provas, será permitido copiar seu cartão de respostas, para conferência com o gabarito oficial. 

 
• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado. 
 
• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a 

coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após concluído. 
 
• Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
A língua portuguesa e o século XXI 

 
O século XXI começou desafiando a todos nós 

falantes da língua portuguesa. Está a exigir de nós um 
protagonismo de grandes proporções. Hoje, há uma 
expressiva presença de nosso idioma em todos os 
continentes, presença que não para de crescer e tomar 
maiores dimensões planetárias. 

Compomos um universo de falantes que supera o 
de línguas muito mais tradicionais no mundo da cultura e 
dos negócios. Somos mais falados do que o italiano e o 
alemão. O francês nos supera apenas quanto ao número 
de falantes não nativos. 

______________ que não tenhamos uma política 
comum a todos os países que falam o português. Quem 
há de negar que precisamos definir uma grande estratégia 
cultural de presença no mundo que abranja todo o nosso 
território linguístico? 

Quem há de subestimar a importância da língua? 
É grande a sua dimensão social, política, econômica e 
geopolítica. Ela é muito mais que uma ferramenta de 
comunicação. Nela, não estão armazenados apenas 
conhecimentos e informações. A língua é a cultura que ela 
produz. É ela quem nos dá os sentidos. É o universo 
desenhado por ela que nos referencia e nos singulariza. A 
língua gera coesão, nos fortalece no mundo globalizado. 
Língua também é economia. 

No mundo globalizado em que vivemos, nunca 
houve tantas trocas de ideias, de discurso, de palavras, 
entre todos os falantes de língua portuguesa. 

O português de Portugal, o português que emerge 
nos países africanos e a língua que é falada no Brasil 
formam um só idioma. Não tenho dúvidas de que uma 
ortografia comum, como parte de uma maior interação 
cultural, nos dará a grandeza e dimensão que nossos 
artistas e escritores projetam. 
 

Por Juca Ferreira, sociólogo e Ministro de Estado da 
Cultura do Brasil - adaptado 

http://www.cultura.gov.br/artigos/... 

 

1) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna do texto 
CORRETAMENTE: 
 
a) Me impressiona 
b) Impressiona-me 
c) Impressionam-me 
d) Me impressionam 
 

2) De acordo com o texto, analisar a sentença abaixo: 
 
Fala-se português em todos os países dos cinco 
continentes (1ª parte). Atualmente, o português é um 
idioma mais falado que o italiano, o alemão e o francês 
juntos (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

3) Considerando-se o texto, pode-se inferir que: 
 
I - Para o autor, a língua versa sobre a sociedade, a 

cultura, a economia, a política, tendo importância 
inegável. 

II - O autor é a favor de uma mesma ortografia para as 
variações de português de Portugal, da África e do 
Brasil. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

4) A primeira vírgula em “No mundo globalizado em que 

vivemos, nunca houve tantas trocas de ideias, de 
discurso, de palavras...” foi empregada para isolar o: 
 
a) Adjunto adverbial deslocado. 
b) Aposto. 
c) Sujeito. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

5) Quanto ao adjetivo e às locuções adjetivas 
equivalentes, assinalar a alternativa que apresenta erro: 
 
a) Capilar = relativo a cabelo. 
b) Pueril = relativo à criança. 
c) Céu plúmbeo = céu de mármore. 
d) Blocos areníticos = blocos de areia. 
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6) Assinalar a alternativa em que a conjunção aditiva une 
dois adjetivos: 
 
a) Essa moça é rica e inteligente. 
b) Ele saiu e voltou logo. 
c) Ele é uma pessoa com e sem dinheiro. 
d) Pedro e Maria irão ao baile de formatura. 
 

7) Analisar a sentença abaixo quanto à regência dos 
termos sublinhados: 
 
Realizou-se protesto contra o fechamento das escolas 
(1ª parte). Essa água é imprópria para consumo (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Correta somente em sua 1ª parte. 
b) Correta somente em sua 2ª parte. 
c) Totalmente correta. 
d) Totalmente incorreta. 
 

8) Assinalar a alternativa que apresenta uma palavra 
formada pelo processo denominado composição por 
justaposição: 
 
a) Procura. 
b) Malmequer. 
c) Aconselhar. 
d) Achocolatado. 
 

9) Analisar os itens abaixo quanto ao que se afirma das 
orações sublinhadas: 
 
I - “Há alunos que praticam esportes.” é uma oração 

subordinada adjetiva restritiva. 
II - “O Brasil, que é o maior país da América do Sul, tem 

muitos analfabetos.” é uma oração subordinada adjetiva 
explicativa. 

 
a) Somente o item I está correto. 
b) Somente o item II está correto. 
c) Os itens I e II estão incorretos. 
d) Os itens I e II estão corretos. 
 

10) Acerca dos plurais das palavras compostas dadas, 
analisar os itens abaixo: 
 
I - Beija-flor = beija-flores. 
II - Vice-rei = vices-reis. 
III - Alto-falante = alto-falantes. 
IV - Corre-corre = corre-corres. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens II e IV. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Todos os itens. 
  
  

MATEMÁTICA 

 
11) Sabendo-se que um cubo possui seis faces e que 
suas arestas medem 3cm cada, é CORRETO afirmar que 
a área total desse cubo é igual a: 
 
a) 24cm

2 

b) 36cm
2
 

c) 42cm
2 

d) 54cm
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12) Três amigos pesam juntos 210kg. Sabendo-se que um 
deles ganhou 8kg e que os outros dois perderam 7kg cada 
um no último inverno, assinalar a alternativa que 
apresenta o peso médio dos três amigos depois dessas 
mudanças de peso:  
 
a) 71kg 
b) 70kg 
c) 69kg 
d) 68kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13) Ao se jogar um objeto verticalmente para cima, ele 
obedece à função f(t) = -t

2
 + 8t. Sabendo-se que t é o 

tempo e f(t) é a altura que o objeto alcança em um 
determinado tempo t, assinalar a alternativa que 
apresenta o tempo no qual o objeto volta ao ponto original: 
 
a) 6 
b) 7 
c) 8 
d) 9 
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14) Franciele deseja fazer uma mesa com uma área 
específica. Sabendo-se que as medidas na entrega foram 
x e y e que ela pediu que se aumentasse a medida x em 
20% e se diminuísse a medida y em 10%, é CORRETO 
afirmar que a nova área da mesa ficou: 
 
a) 8% menor. 
b) 8% maior. 
c) 9% menor. 
d) 9% maior. 
 

15) Com os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5, quantos são os 
números de três dígitos distintos maiores que 251 que 
podem ser formados? 
 
a) 38 
b) 39 
c) 40 
d) 41 
 

16) Uma miniatura foi construída utilizando-se a escala de 
1:300. Se essa miniatura tiver 25cm de comprimento, 
então em tamanho real o comprimento dela é de: 
 
a) 74m 
b) 75m 
c) 76m 
d) 77m 
 

17) Se, em uma progressão aritmética cujo primeiro termo 
é 176, o último termo é -64 e a soma dos termos é 3.416, 
é CORRETO afirmar que a razão dessa PA é: 
 
a) -8 
b) -6 
c) -4 
d) -2 
 

18) Um determinado cartão de crédito tem uma taxa de 
3% ao mês sob um regime de juros simples. Sabendo-se 
que uma pessoa realizou o pagamento da fatura, que 
originalmente era de R$ 225,00, no quinto mês após o seu 
vencimento, é CORRETO afirmar que o valor dos juros 
dessa fatura é de: 
 
a) R$ 33,75 
b) R$ 33,50 
c) R$ 33,25 
d) R$ 34,00 
 

19) A diferença entre as idades de João e Maria é menor 
que a soma das idades de Maria e sua irmã mais nova. 
Com base nessas informações e sabendo-se que Maria 
tem 15 anos, é CORRETO afirmar que a diferença entre 
as idades de João e da irmã mais nova de Maria é de: 
 
a) Menos de 20 anos. 
b) Mais de 20 anos. 
c) Menos de 30 anos. 
d) Mais de 30 anos. 

RASCUNHO 
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20) Um grupo de estudos quer escolher um novo 
participante e, dentre os candidatos, dois estudam 
geografia, três estudam história e um estuda estatística. 
Qual a probabilidade de ao acaso ser escolhido um 
estudante da geografia para entrar no grupo? 
 

a) 
6

3
 

b) 
6

1
 

c) 
3

1
 

d) 
4

3
 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
21) Fernando é médico clínico geral e atende no posto de 
saúde A somente no 2º sábado de cada mês. Sabendo-se 
que ele atendeu nesse posto no sábado dia 14 de 
novembro, é CORRETO afirmar que o atendimento de 
Fernando no posto de saúde A no mês de janeiro será no 
sábado dia: 
 
a) 9 
b) 10 
c) 8 
d) 11 
 

22) Uma aranha sobe 10 centímetros de uma parede pela 
manhã e escorrega 3 pela noite. Desse modo, é 
CORRETO afirmar que essa aranha chegará ao seu 
primeiro metro em: 
 
a) 12 dias. 
b) 13 dias. 
c) 14 dias. 
d) 15 dias. 
 

23) Determinado Secretário Escolar deseja organizar os 
livros da biblioteca da escola lado a lado (da esquerda 
para a direita), de acordo com as suas cores. Sabendo-se 
que há em uma prateleira um livro de cada uma das cores 
(amarela, azul, branca, preta, verde e vermelha), o 
Secretário organizou do seguinte modo: 
 

 O livro de cor amarela não é o primeiro nem o último. 

 O livro de cor azul vem logo após o livro de cor preta, 
assim como o livro de cor branca vem logo após o livro 
de cor verde. 

 Os livros vizinhos do livro de cor amarela são o livro de 
cor branca e o livro de cor preta. 

 O livro de cor vermelha não é o primeiro livro.  
 
Com base nessas informações, a sequência CORRETA 
das cores dos livros organizados na prateleira (da 
esquerda para a direita) é: 
 
a) Preta, azul, amarela, verde, branca e vermelha. 
b) Amarela, preta, verde, branca, vermelha e azul. 
c) Verde, branca, amarela, preta, azul e vermelha. 
d) Branca, verde, vermelha, azul, preta e amarela. 

RASCUNHO 
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24) Sabendo-se que em um baú há 4 pares de tênis azuis, 
2 pares de tênis brancos e 1 par de tênis preto, assinalar a 
alternativa que apresenta o número mínimo de tênis que 
se deve tirar desse baú para se ter em mãos um par de 
tênis branco: 
 

a) 13 
b) 12 
c) 11 
d) 10 
 

25) Assinalar a alternativa que apresenta a próxima 
palavra da sequência lógica abaixo: 
 

ENSINO - CANSADO - COMPREENSÃO - MANSÃO 
 

a) PRINCESA 
b) REPROVAÇÃO 
c) INTENSO 
d) DANÇA 
 

26) Três amigos (André, Bruno e Celso) realizaram 
determinado concurso público para os cargos de 
motorista, advogado e médico, não necessariamente 
nessa ordem. As provas possuíam quantidades diferentes 
de questões, de modo que uma continha 30 questões, a 
outra 40 e a outra 45. Sabe-se que: 
 

 André realizou a prova em que havia 40 questões. 

 O candidato a médico realizou a prova em que havia 45 
questões. 

 Bruno realizou a prova para o cargo de advogado. 
 

Com base nessas informações, é CORRETO afirmar que: 
 

a) André realizou a prova para o cargo de médico. 
b) Bruno realizou a prova com 30 questões. 
c) Na prova para o cargo de motorista havia o total de 30 

questões. 
d) Na prova de André havia 5 questões a mais do que na 

prova de Celso. 
 

27) Cássio é um funcionário que gosta de apostas. Certo 
dia ele chegou em seu trabalho e apostou com seus 
colegas que certamente 2 funcionários da empresa fariam 
aniversário no mesmo dia do mês. Sabendo-se que 
Cássio certamente ganhará essa aposta, é CORRETO 
afirmar que o número de funcionários dessa empresa é 
igual ou maior que: 
 

a) 31 
b) 33 
c) 32 
d) 34 
 

28) Lucas desenhou no chão uma figura triangular 
utilizando pedras. Sabendo-se que um lado possui 5 
pedras, outro lado possui 4 pedras e o outro lado possui 6 
pedras e que em cada ponta do triângulo há uma pedra, é 
CORRETO afirmar que ele utilizou para desenhar essa 
figura: 
 

a) 15 pedras. 
b) 14 pedras. 
c) 13 pedras. 
d) 12 pedras.  

RASCUNHO 
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29) Determinada pesquisa foi realizada com 200 alunos 
de certa escola de Ensino Médio, para saber qual língua 
estrangeira os alunos gostariam de aprender, entre língua 
inglesa, língua francesa e língua espanhola. Sabendo-se 
que todos os alunos escolheram ao menos uma língua 
estrangeira, analisar as informações abaixo: 
 

 71 alunos gostariam de aprender somente língua 
inglesa. 

 27 alunos gostariam de aprender língua inglesa e língua 
francesa. 

 20 alunos gostariam de aprender língua francesa e 
língua espanhola. 

 24 alunos gostariam de aprender somente língua 
francesa. 

 12 alunos gostariam de aprender língua inglesa e língua 
espanhola. 

 56 alunos gostariam de aprender somente língua 
espanhola. 

 
Com base nessas informações, quantos alunos gostariam 
de aprender todas as línguas estrangeiras? 
 
a) 3 
b) 5 
c) 8 
d) 10 
 

30) Considerando-se os números inteiros entre 0 e 50, 
assinalar a alternativa que apresenta o número de vezes 
que o algarismo 4 aparece: 
 
a) 15 
b) 14 
c) 10 
d) 5 
 

 
RASCUNHO 

  

INFORMÁTICA 

 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se 
na versão Português-BR e, em sua configuração padrão 
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os 
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que 
compõem os programas abordados nesta prova 
encontram-se na configuração padrão, conforme exposto 
anteriormente. 
 

31) Considerando-se o Windows 7 Professional, sobre a 
organização dos ícones na área de trabalho, assinalar a 
alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Por padrão, o Windows organiza os ícones em ________ 
no(a) ____________ da área de trabalho. 
 
a) linhas - parte superior 
b) linhas - parte inferior 
c) colunas - lado esquerdo 
d) colunas - lado direito 
 

32) Assinalar a alternativa que apresenta um software: 
 
a) Impressora. 
b) Disco rígido. 
c) Placa-mãe. 
d) Outlook. 
 

33) De acordo com a Cartilha de Segurança para Internet, 
sobre como ocorre a instalação dos códigos maliciosos, 
numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar 
a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:  
 
(1) Vírus. 
(2) Worm. 
(3) Backdoor. 
 
(---) Execução de um arquivo infectado. 
(---) Execução explícita do código malicioso. 
(---) Via execução de outro código malicioso. 
 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 1 - 3 - 2. 
d) 2 - 1 - 3. 
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34) No Mozilla Firefox, é possível parar o carregamento de 
uma página por meio da seguinte tecla do teclado: 
 
a) Pause Break. 
b) Esc. 
c) Delete. 
d) Home. 
 

35) No Word 2007, o recurso Localizar e substituir está 
presente na guia Início, no grupo: 
 
a) Edição. 
b) Fonte. 
c) Estilo. 
d) Parágrafo.  
  

LEGISLAÇÃO 

 
Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova, 
serão consideradas as leis e suas alterações até a data do 
início das inscrições deste concurso. 
 

36) Em conformidade com a Constituição Federal, marcar 
C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) É assegurado o direito de greve, competindo aos 

trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-
lo e sobre os interesses que devam por meio dele 
defender. 

(---) Quanto dos direitos e deveres individuais e coletivos, 
são a todos assegurados, independentemente do 
pagamento de taxas: o direito de petição aos Poderes 
Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade 
ou abuso de poder; a obtenção de certidões em 
repartições públicas, para defesa de direitos e 
esclarecimento de situações de interesse pessoal. 

 
a) C - C. 
b) E - C. 
c) E - E. 
d) C - E. 
 

37) Em conformidade com a Constituição Federal, 
compete aos Municípios, EXCETO: 
 
a) Prestar, com a cooperação técnica e financeira da 

União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da 
população. 

b) Explorar, diretamente ou mediante autorização, 
concessão ou permissão, os serviços de transporte 
rodoviário interestadual e internacional de passageiros. 

c) Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de 
concessão ou permissão, os serviços públicos de 
interesse local, incluído o de transporte coletivo, que 
tem caráter essencial. 

d) Criar, organizar e suprimir distritos, observada a 
legislação estadual. 

 

38) De acordo com a Constituição Federal, o processo 
legislativo compreende, entre outras, a elaboração de: 
 
I - Emendas à Constituição. 
II - Medidas provisórias. 
III - Leis complementares, leis ordinárias e leis delegadas. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

39) De acordo com a Constituição Federal, analisar a 
sentença abaixo: 
 
O Senado Federal compõe-se de representantes dos 
Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio 
majoritário. Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três 
Senadores, com mandato de quatro anos (1ª parte). É da 
competência exclusiva do Congresso Nacional resolver 
definitivamente sobre tratados, acordos ou atos 
internacionais que acarretem encargos ou compromissos 
gravosos ao patrimônio nacional (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
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40) De acordo com a Lei Orgânica do Município, são 
algumas das infrações político-administrativas do Prefeito 
e do Vice-Prefeito, sujeitas ao julgamento pela Câmara de 
Vereadores e que poderão resultar em cassação do 
mandato: 
 
I - Permitir a vistoria de serviços e/ou obras municipais, 

por parte da Comissão Parlamentar de Inquérito ou 
perícia oficial. 

II - Tratar com decoro o Poder Legislativo ou seu membro. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

41) Em conformidade com a Lei Orgânica do Município, o 
Município cumpre seu dever em educação, EXCETO: 
 
a) Atendendo aos deficientes, observadas as suas 

limitações físicas ou mentais. 
b) Dando prioridade ao Ensino Médio, com limite de idade 

de 18 anos. 
c) Oferecendo ensino noturno regular, se necessário. 
d) Efetuando programas complementares de saúde e 

alimentação com recursos de contribuições sociais ou 
verbas de outros setores. 

 

42) Em conformidade com a Lei Orgânica do Município, 

marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) O Município preverá no plano diretor a percentagem 

de recursos que será destinada aos incentivos de 
instalação de empresas privadas no Município. 

(---) A distribuição dos recursos municipais acontecerá 
considerando as reais necessidades das 
comunidades, sem interferência partidária. 

(---) Cabe ao Município estimular entidades particulares e 
criar centros de convivência para idosos e casas-
lares, evitando o isolamento e a marginalização social 
do idoso. 

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
 

43) De acordo com o Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos do Município, no que se refere à estabilidade do 
servidor nomeado para cargo de provimento efetivo, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Verificando-se, em qualquer fase do estágio, resultado 

insatisfatório por três avaliações consecutivas, será 
processada a exoneração do servidor. 

b) O servidor que não preencher alguns dos requisitos do 
estágio probatório não poderá receber orientação 
adequada para que possa corrigir as deficiências. 

c) Quando os afastamentos, no período considerado, 
forem superiores a 60 dias, a avaliação do estágio 
probatório ficará suspensa até o retorno do servidor ao 
exercício de suas atribuições, e iniciando-se a 
contagem do tempo a partir da data de retorno para 
início do trimestre. 

d) Durante os 12 primeiros meses de exercício não haverá 
preenchimento de boletim de estágio, devendo sobre 
responsabilidade do servidor adaptar-se às atividades, 
de modo que não cabe à Administração oportunizar 
treinamento e adaptação do servidor. 

 

44) Em conformidade com o Regime Jurídico dos 

Servidores Públicos do Município, assinalar a alternativa 
que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
__________ é a investidura do servidor efetivo em cargo 
de atribuições e responsabilidades compatíveis com a 
limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou 
mental, verificada em inspeção médica, e será efetivada 
em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação 
exigida, nível de escolaridade e equivalência de 
vencimentos e, na hipótese de inexistência de cargo vago, 
o servidor exercerá suas atribuições como excedente, até 
a ocorrência de vaga. 
 
a) Recondução 
b) Reintegração 
c) Readaptação 
d) Reversão 
 

45) Em conformidade com o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos do Município, analisar os itens abaixo: 
 
I - Após cada período de 12 meses de vigência da relação 

entre o Município e o servidor, terá este direito a férias 
de 12 dias corridos quando houver tido de 24 a 32 
faltas injustificadas. 

II - A critério da administração poderá ser concedida ao 
servidor estável licença para tratar de assuntos 
particulares pelo prazo de até dois anos consecutivos, 
com remuneração. 

III - Sem qualquer prejuízo poderá o servidor ausentar-se 
do serviço por três dias consecutivos por motivo de 
falecimento de avô ou avó. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
46) Em conformidade com a Constituição Federal, marcar 
C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) A seguridade social compreende um conjunto 

integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos 
e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos 
relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 

(---) A educação, direito de todos e dever do Estado e da 
família, será promovida e incentivada com a 
colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho. 

(---) O Poder Público incentivará o lazer, como forma de 
promoção social. 

 
a) E - E - C. 
b) E - C - E. 
c) C - E - E. 
d) C - C - C. 
 

47) Em conformidade com a Lei nº 8.069/90 - ECA, é 
dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 
EXCETO: 
 
a) Atendimento no Ensino Fundamental, através de 

programas suplementares de material didático-escolar, 
transporte, alimentação e assistência à saúde. 

b) Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da 
pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade 
de cada um. 

c) Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade 
ao Ensino Superior. 

d) Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive 
para os que a ele não tiveram acesso na idade própria 
e atendimento educacional especializado aos 
portadores de deficiência, preferencialmente na rede 
regular de ensino. 

 

48) Em conformidade com a Lei nº 8.069/90 - ECA, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) É proibida a hospedagem de criança ou adolescente 

em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, 
mesmo que acompanhado pelos pais. 

b) É permitida a venda à criança ou ao adolescente de 
bilhetes lotéricos e equivalentes. 

c) As revistas e publicações destinadas ao público infanto-
juvenil podem conter anúncios de cigarros, desde que 
também incentivem campanhas de combate ao fumo. 

d) Nenhum espetáculo pode ser apresentado ou 
anunciado sem aviso de sua classificação, antes de sua 
transmissão, apresentação ou exibição. 

 

49) Em conformidade com o Referencial Curricular 
Nacional para a Educação Infantil, sobre o papel da 
instituição de Educação Infantil, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Tem caráter assistencialista, com políticas voltadas 

para os cuidados básicos, como alimentação e saúde. 
b) Possui o objetivo de atender exclusivamente às 

crianças de baixa renda. 
c) Cumpre um papel socializador, propiciando o 

desenvolvimento da identidade das crianças por meio 
de aprendizagens diversificadas realizadas em 
situações de interação. 

d) Tem a função de colaborar com o desenvolvimento do 
mercado de trabalho, pois é um espaço utilizado pelas 
crianças para brincar enquanto suas mães trabalham. 

 

50) Em conformidade com o manual Brinquedos e 
Brincadeiras de creches, analisar os itens abaixo: 
 
I - A entrada no mundo da matemática ocorre quando a 

professora sabe como encaminhar a criança para 
brincadeiras em que se vai descobrindo o significado 
dos números. 

II - Os bebês experimentam a imersão no mundo 
matemático usando o seu próprio corpo, 
movimentando-se no espaço, subindo, descendo, 
entrando em caixas, túneis ou buracos. 

III - Brincar de rolar sobre rolos de espuma, subindo em 
estruturas preparadas para criar desafios, brincando de 
esconder e achar objetos, olhando de cima ou de baixo, 
apalpando peças, encaixando objetos, o bebê está 
explorando a geometria dos objetos, o espaço físico, os 
sons e mergulhando no mundo matemático. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

51) Em conformidade com a Coleção Proinfantil, sobre a 
organização do ambiente, analisar os itens abaixo: 
 
I - O ambiente físico em que as crianças desenvolvem 

suas atividades deve apresentar as condições físicas 
adequadas, sempre limpo e bem conservado, isto é, as 
salas, o pátio, o banheiro, a cozinha e outras áreas.  

II - Os espaços fechados devem ser arejados, claros, com 
janelas e portas que deixem o sol e o ar entrar.  

III - Ambientes abertos favorecem a proliferação dos 
microrganismos, o que pode ocasionar a disseminação 
de doenças entre as crianças. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
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52) Marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) O termo saúde refere-se apenas à ausência de 

doenças e não está relacionada com a qualidade de 
vida da comunidade e da família.  

(---) A saúde é um estado de completo bem-estar. Isso 
significa estar bem nos aspectos físico, mental e 
social. 

(---) A educação deve ser um fator de promoção e 
proteção à saúde, bem como um estimulante na 
criação de estratégias para a conquista dos direitos de 
cidadania. Sendo assim, a escola deve ajudar a 
capacitar os indivíduos para uma vida mais saudável. 

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
 

53) Em conformidade com o manual Brinquedo e 
Brincadeiras de creches, as crianças pequenas quando 
deixadas sozinhas permanecem passivas diante dos 
programas de televisão ou filmes e pouco compreendem o 
que se passa. Elas precisam de ações corporais, de 
exploração do ambiente e de interação para compreender 
o mundo e desenvolver sua: 
 
a) Linguagem. 
b) Experiência. 
c) Afetividade. 
d) Assimilação. 
 

54) Em conformidade com o Ministério da Saúde, são 
fatores extrínsecos que interferem no crescimento, 
EXCETO: 
 
a) Infecções. 
b) Fatores genéticos. 
c) Alimentação. 
d) Higiene. 
 

55) Em conformidade com o Ministério da Saúde, numerar 
a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Maturação. 
(2) Desenvolvimento. 
 
(---) É a organização progressiva das estruturas 

morfológicas, já que, como o crescimento, seu 
potencial está geneticamente determinado. 

(---) É um conceito amplo que se refere a uma 
transformação complexa, contínua, dinâmica e 
progressiva. 

(---) Engloba processos de crescimento, diferenciação 
celular, mielinização e aperfeiçoamento dos sistemas 
que conduzem a coordenações mais complexas. 

 
a) 2 - 1 - 2. 
b) 2 - 2 - 1. 
c) 1 - 1 - 2. 
d) 1 - 2 - 1. 
 

56) Segundo GOLDSCHMIED, em relação à organização 
dos espaços no que se refere à mobília, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA:  
 

(---) A eficácia dos arranjos onde são guardados os 
materiais para brincar ordenadamente é essencial. 

(---) Para permitir que os(as) educadores(as) ajam como 
facilitadores(as), as coisas devem ser guardadas, 
impreterivelmente, em prateleiras altas, de forma que 
as crianças tenham que sempre pedir o que desejam. 

(---) É importante que, em cada sala de educação infantil, 
estejam disponíveis pelo menos duas cadeiras para 
adultos, para que o(a) educador(a) e uma mãe ou um 
pai possam sentar-se e conversar confortavelmente. 

 

a) E - E - C. 
b) C - E - C. 
c) C - C - E. 
d) C - C - C. 
 

57) CRAIDY e KAERCHER baseiam-se em algumas 
teorias de determinados autores para explicar diferentes 
fases do desenvolvimento infantil. Com base nisso, 
numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar 
a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 

(1) Wallon.  
(2) Vygotsky. 
(3) Piaget. 
 

(---) Afirma que o desenvolvimento se dá de forma 
descontínua, sendo marcado por rupturas e 
retrocessos.  

(---) Afirma que conhecer significa inserir o objeto do 
conhecimento em um determinado sistema de 
relações, partindo de uma ação executada sobre o 
referido objeto.  

(---) Afirma que a relação dos indivíduos com o mundo 
não é direta, mas mediada por sistemas simbólicos, 
em que a linguagem ocupa um papel central. 

 

a) 2 - 1 - 3. 
b) 1 - 3 - 2. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 1 - 2 - 3. 
 

58) Conforme MINOZZO e ÁVILA, sobre as formas de 
evitar a contaminação no caso de primeiros socorros, 
analisar os itens abaixo: 
 

I - Sempre lavar as mãos antes de atender um aluno com 
ferimento. 

II - Qualquer manuseio com aluno ferido, com 
sangramento ou fratura deve ser feito apenas com o 
uso de luvas de procedimento (de látex). 

III - A manobra de respiração boca a boca oferece riscos 
mínimos de contaminação entre aluno e professor, no 
entanto, o professor é sempre obrigado a realizar tal 
manobra. 

 

Estão CORRETOS: 
 

a) Somente os itens II e III. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Todos os itens. 
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59) De acordo com Fonseca, Wallon identifica diferentes 
estágios do desenvolvimento infantil. Quanto à 
característica da fase impulsiva, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Apresenta uma motricidade visceral precisa e 

automática, como na sucção e na preensão do seio da 
mãe, mas, em contraste, apresenta uma imperícia 
tônico-postural quase total. 

b) Caracteriza-se por reações expressivas e mímicas, e 
até mesmo protolinguísticas, que podem envolver 
competências de imitação e sequencialização gestual. 

c) As relações da criança com seu ambiente multiplicam-
se e aumentam a maturidade na organização das suas 
sensações, ações e emoções. 

d) O lado subjetivo domina o afetivo e a correlação entre 
as experiências motoras e sensoriais torna-se mais 
evidente. 

 

60) Segundo Machado, na maioria dos casos, é preciso 
um longo tempo para que se consiga superar problemas 
de comportamento infantil. São fatores que podem 
dificultar esse processo: 
 
I - Muitas crianças em uma mesma turma. 
II - O modo como o professor relaciona-se com os alunos. 
III - A educação que a criança recebe em casa. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item III. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Todos os itens. 
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