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NÃO ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES ANTES QUE LHE PEÇAM. 

AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA INICIAR A PROVA. 

 

 Desligue o celular e outros aparelhos. 

 

 Você deve assinar, no campo específico para isto, a Folha de Respostas. 

A não assinatura por parte do candidato na Folha de Respostas resultará na eliminação 
automática do mesmo. 

 

 Você está recebendo um Caderno de Questões com 30 (trinta) questões da Prova do seu 
Emprego. Verifique se este caderno corresponde com a sua opção de inscrição. 

 

 Procure responder as questões na ordem em que elas aparecem no Caderno de Questões. 

Responda a todas as questões. 
 

 Os candidatos poderão levar consigo o caderno de questões restando 30 (trinta) minutos do 
término da prova. 

 

 Você deve assinalar na Folha de Respostas somente uma letra (alternativa) para cada questão. 

 

 Preencha na Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra escolhida conforme o 
exemplo: 

 
 

 É vedado qualquer tipo de consulta e/ou comunicação durante a Prova. 

 

 A prova terá duração de 2 horas. 

O tempo mínimo de permanência na sala é de 1 hora.  
 

 Os três últimos candidatos sairão simultaneamente da sala. Havendo insistência por parte do 
candidato em sair da sala, este será considerado desistente do Processo Seletivo. 

 

 Deixe sobre a carteira apenas RG, Caneta, Lápis e Borracha. 

 

 Qualquer dúvida, fale exclusivamente com o fiscal de sala. 

 

BOA PROVA ! 

 
REALIZAÇÃO 
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ʭ CONHECIMENTOS GERAIS ʭ 

 

ATUALIDADES  ¿ ? 
 

 
01  

 
Em novembro, foi preso no Leblon o jornalista e 
político filiado ao PMDB, Sergio Cabral Filho. Sua 
detenção ocorreu em virtude de um desdobramento 
da operação da Lava Jato que detectou 
recebimento de propinas, em obras públicas, da 
ordem de 220 milhões, entre 2007 e 2014, período 
em que ocupou cargo público executivo no Rio de 
Janeiro. Os crimes que culminaram na prisão de 
Sergio Cabral foram cometidos quando ele ocupou 
qual cargo do executivo carioca? 

FONTE: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/11/ex-*-sergio-cabral-e-preso-
pela-pf-na-zona-sul-do-rio.html 

(A) Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro 
(B) Governador do Estado do Rio de Janeiro 
(C) Secretário de Obras do Estado do Rio de 

Janeiro 
(D) Deputado Federal eleito pelo Rio de Janeiro 
 
02  

 
As eleições presidenciais norte-americanas foram 
acompanhadas, como de praxe, por todo o mundo 
e com grande atenção. Este último pleito, 
entretanto, foi marcado por situações atípicas 
como troca de acusações pessoais, reviravoltas na 
opinião do eleitorado e candidaturas pouco 
esperadas, como a do novo presidente eleito dos 
EUA, o magnata da comunicação Donald Trump. A 
qual partido é filiado Donald Trump? 

FONTE: http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2016-11/donald-trump-e-
eleito-presidente-dos-estados-unidos 

(A) Partido Democratas 
(B) Partido Libertário 
(C) Partido Republicano 
(D) Partido da Constituição 
 
03  

 
Entre as inúmeras pessoas investigadas na 
operação Lava Jato, o ex-presidente de uma 
gigante no mercado de engenharia e construção, 
preso desde julho de 2015, tornou-se talvez a mais 
importante delas. Em outubro de 2016, ele e outros 
50 executivos da empresa fecharam um acordo de 
delação premiada cujo resultado seria a revelação 
dos esquemas de propina estabelecidos em 
contratos públicos e com partidos políticos, 
envolvendo vários parlamentares brasileiros. Quem 
é esse engenheiro e ex-presidente da empreiteira, 
que fechou acordo de delação? 

FONTE: http://veja.abril.com.br/politica/*-e-mais-50-executivos-fecham-acordo-de-
delacao/ 

(A) José Dirceu 
(B) Marcelo Oderbrecht 
(C) Newton Ishii 
(D) Alberto Youssef 
 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA  ¿ ? 
 

  
Texto para as questões de 04 a 10. 

 
EU E VOCÊ, VOCÊ E EU 

por:   Amanda Polato 

 
Um bebê está chorando e outra criança logo 

coloca uma chupeta na boca do pequenino. Mais 
que uma tentativa de silenciar a gritaria, a intenção 
é cuidar dele - assim como a própria criança foi e é 
cuidada. Trata-se de uma das primeiras 
manifestações de preocupação com o bem-estar 
alheio. Reconhecer o outro e cuidar dele, portanto, 
são atitudes que a creche deve trabalhar 
permanentemente. 

Não é um processo rápido. O psicólogo e 
filósofo francês Henri Wallon (1879-1962) descreveu 
a evolução da relação entre o "eu" e o "outro" em 
etapas. No início da vida, o bebê está em simbiose 
com o meio: ele e tudo ao seu redor são a mesma 
coisa. Apenas depois de 2 anos e meio, essa 
distinção começa a ficar mais clara, com a criança 
aumentando a percepção sobre sua própria 
personalidade. Para isso, ela experimenta vários 
papéis e imita colegas, pais e educadores. 

 É nesse jogo de representações que 
aparecem as ações de cuidado. "Os professores 
podem até propor situações com a intenção de 
trabalhar essas questões, mas nem sempre as 
crianças irão responder. Nessa faixa etária, isso é 
normal", diz Márcia Fiori, coordenadora do Centro 
de Formação Profissional e Educacional (Ceduc), 
na capital paulista. Mesmo assim, é necessário 
fazer convites para favorecer o reconhecimento e o 
cuidado com o colega: chamar para levar uma 
fralda, oferecer uma mamadeira, tocar o outro com 
carinho e outras atividades que promovam o 
estabelecimento de vínculos e a interação. O ideal é 
que essas atividades façam parte da rotina. Na UDI 
Patrimônio, em Uberlândia, a 555 quilômetros de 
Belo Horizonte, os bebês ficam juntos com os 
maiores da creche, o que favorece o contato. 
"Mordidas e empurrões acontecem, mas em 
proporção bem menor que abraços e carinhos", 
conta a diretora Leila Maria Cardoso Santos. Em 
uma tarde, uma criança de 1 ano e meio viu a 
professora brincando com um colega menor no 
escorregador e correu para avisar: "Pega ele. Vai 
machucar!" Quando a preocupação com o bem-
estar é trabalhada no dia-a-dia, a garotada aprende 
rápido a importância que o outro tem. 

FONTE: http://novaescola.org.br/conteudo/1243/eu-e-voce-voce-e-eu 

 
04  

 
Após a leitura do 1º parágrafo, pode-se afirmar que: 
(A) A creche deve estimular na criança o 

reconhecimento do outro. 
(B) Os pais devem estimular nos filhos o 

sentimento de preocupação e de 
responsabilidade em relação ao outro. 

(C) A criança, deixada com vizinhos, deve ser 
tratada com cuidado e carinho extremos. 

(D) No ambiente da creche, um bebê que chora 
deve ser silenciado, para que haja tranquilidade 
no local. 

 
 

http://novaescola.org.br/conteudo/1243/eu-e-voce-voce-e-eu
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05  
 

Na passagem “No início da vida, o bebê está em 
simbiose com o meio”, o termo em destaque pode 
ser substituído, sem alteração de sentido e com as 
adaptações textuais necessárias, por: 
(A) Oposição 
(B) Inter-relação 
(C) Exclusão 
(D) Acordo 
 
06  

 
Em “Mesmo assim, é necessário fazer convites 
para favorecer o reconhecimento e o cuidado com 
o colega”, a preposição em destaque estabelece 
ideia de: 
(A) Causa 
(B) Condição 
(C) Finalidade 
(D) Explicação 

 
07  

 
Em “Mesmo assim, é necessário fazer convites 
para favorecer o reconhecimento e o cuidado com 
o colega: chamar para levar uma fralda, oferecer 
uma mamadeira, tocar o outro com carinho e outras 
atividades que promovam o estabelecimento de 
vínculos e a interação”, o verbo em destaque 
ocorre no modo SUBJUNTIVO. O uso desse modo, 
nesse contexto, informa ao leitor que: 
(A) É certo que essas atividades estabelecerão 

vínculos de cuidado e de carinho. 
(B) É imperativo que os vínculos entre as crianças 

sejam estabelecidos. 
(C) É impossível que os vínculos entre as crianças 

sejam estabelecidos. 
(D) É desejável, mas não é certo, que os vínculos 

de cuidado e de carinho entre as crianças 
sejam estabelecidos. 

 
08  

 
Na passagem “O ideal é que essas atividades 
façam parte da rotina”, quais são as atividades a 
que o autor se refere? 
(A) Os jogos de representações. 
(B) Apenas chamar a criança para levar uma 

fralda. 
(C) Aquelas que tornam a criança mais 

independente e, portanto, mais egoísta. 
(D) Aquelas que favorecem o reconhecimento do 

outro e, assim, o cuidado com o colega. 
 

09  
 

Na passagem “Mordidas e empurrões acontecem, 
mas em proporção bem menor que abraços e 
carinhos” há um termo implícito – aqui, 
especificamente, um verbo – a fim de que se 
mantenha a coesão textual. Assinale a alternativa 
em que há também um termo implícito, com a 
mesma finalidade. 
(A) O psicólogo e filósofo francês Henri Wallon 

(1879-1962) descreveu a evolução da relação 
entre o "eu" e o "outro" em etapas. 

(B) Os professores podem até propor situações 
com a intenção de trabalhar essas questões, 
mas nem sempre as crianças irão responder. 

(C) (...) ela experimenta vários papéis e imita 
colegas, pais e educadores. 

(D) Reconhecer o outro e cuidar dele, portanto, são 
atitudes que a creche deve trabalhar 
permanentemente. 

 
10  

 
O texto se vale, em vários momentos, da linguagem 
formal e da linguagem coloquial, uma vez que é um 
texto jornalístico inserido em revista de grande 
circulação. Assinale a alternativa que contenha um 
exemplo de linguagem coloquial. 
(A) Trata-se de uma das primeiras manifestações 

de preocupação com o bem-estar alheio. 
(B) O psicólogo e filósofo francês Henri Wallon 

(1879-1962) descreveu a evolução da relação 
entre o "eu" e o "outro" em etapas. 

(C) Mesmo assim, é necessário fazer convites para 
favorecer o reconhecimento e o cuidado com o 
colega. 

(D) "Pega ele. Vai machucar!" 
 

MATEMÁTICA  ¿ ? 
 

 

11  
 

Considere a frase abaixo e analise qual das 
alternativas representa uma sentença lógica 
equivalente a ela: 
 

“Se todos os vendedores da loja superarem suas 
metas, então o gerente lhes fornecerá um aumento” 

 
(A) Se o gerente não lhes forneceu um aumento, 

os vendedores não superaram suas metas. 
(B) Os vendedores não superaram suas metas e o 

gerente lhes deu um aumento. 
(C) Os clientes da loja compraram mais que nos 

meses anteriores e os vendedores não 
alcançaram o resultado esperado. 

(D) Todos os vendedores da rede varejista 
cumpriram suas metas e se tornaram gerentes 
em outras filiais. 

 
12  

 
Considere que uma pessoa comprou um automóvel 
0 km no ano de 2010, pelo valor de R$ 20.000,00, e 
após 2 anos ela teve que vender esse veículo. Se 
ele desvalorizou 15% no primeiro ano e 10% no 
segundo ano, quanto dinheiro ela perdeu com a 
desvalorização do automóvel, desde sua 
aquisição? 
(A) R$ 2.500,00 
(B) R$ 4.100,00 
(C) R$ 4.700,00 
(D) R$ 5.000,00 
 
13  

 
Um fazendeiro desejava fechar um pedaço de sua 
propriedade e resolveu fazer o projeto de uma 
cerca. No início da obra, foram gastos R$ 25.000,00, 
que abrangeram 1.000 metros de arame e 200 
postes. Antes de terminar a construção, o 
proprietário resolveu aumentar o local que seria 
cercado e comprou mais 200 metros de arame e 10 
postes, tudo por R$ 3.850,00. Porém, na segunda 
compra, os materiais sofreram um aumento de 10% 
com relação ao primeiro investimento. Considere 
as alternativas abaixo e indique qual representa o 
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custo do arame por metro e o valor de cada poste, 
consecutivamente, na primeira compra. 
(A) Custo arame= 15,00 R$/m   e   Custo poste= 

50,00 R$/poste 
(B) Custo arame= 15,00 R$/m   e   Custo poste= 

55,00 R$/poste 
(C) Custo arame= 16,00 R$/m   e   Custo poste= 

60,00 R$/poste 
(D) Custo arame= 16,50 R$/m   e   Custo poste= 

70,00 R$/poste 
 
14  

 
Observe a figura abaixo de um triângulo retângulo, 
leia as proposições e assinale a alternativa correta. 

 
I - As hipotenusas do triângulo retângulo 

acima podem ser representadas pelos 
lados “b” e “c”. 

II - A soma dos ângulos internos do 
triângulo retângulo é igual à soma dos 
ângulos internos de um triângulo 
qualquer. 

III - O teorema de Pitágoras descreve uma 
relação existente nos triângulos 
retângulos e ele pode ser representado 
pela seguinte equação: a² = b² + c². 

 
(A) Nenhuma proposição é verdadeira. 
(B) Todas as proposições são verdadeiras. 
(C) Apenas a proposição III é verdadeira. 
(D) Apenas as proposições II e III são verdadeiras. 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA  ¿ ? 
 

 
15  

 
A segurança é um item fundamental à integridade e 
manutenção de computadores, sobretudo se 
conectados em redes. Assim, a maioria deles, 
principalmente os computadores IBM PC, são 
equipados com softwares de segurança como 
Avast, AVG, Avira, Bitdefender, ESET NOD32, F-
Secure, Kaspersky, McAfee, Panda, Symantec 
Norton, Windows Defender, entre outros. Como são 
chamados esses softwares de segurança? 
(A) Antivírus 
(B) Limpadores de Registro 
(C) Launchers 
(D) Desinstaladores 
 
16  

 
Um funcionário de uma repartição pública recebeu, 
em seu email de trabalho, um arquivo no formato “ 
.xlsx ”. Mesmo em dúvidas quanto à natureza do 
arquivo, resolveu abrí-lo, já que fora enviado do 
email de trabalho de seu chefe. O que apareceu na 
tela de seu computador? 
(A) Um vídeo 
(B) Um compilador 
(C) Uma planilha 

(D) Uma fotografia 

 

ʭ CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS ʭ 

 
17  

 
Analisando o texto da Constituição Federal, no que 
diz respeito à Educação, podemos perceber com 
clareza que: 
(A) A Educação é direito de todos.  
(B) A Educação não é direito de todos.  
(C) A Educação só é direito garantido àqueles que 

pagam seus impostos em dia.  
(D) A Educação é direito de todos, sendo a única 

exceção, as pessoas com deficiência múltipla.  
 
18  

 
Ao definir "criança" o Referencial Curricular 
Nacional para a Educação Infantil: 
(A) Defende uma concepção solidamente definida 

e historicamente homogênea mesmo no interior 
de uma sociedade e época. 

(B) Defende uma concepção historicamente 
construída e que consequentemente vem 
mudando ao longo dos tempos, não se 
apresentando de forma homogênea nem 
mesmo no interior de uma mesma sociedade e 
época. 

(C) Defende apenas uma concepção biológica de 
criança, ou seja, aquela que tem entre 0 e 11 
anos de idade. 

(D) Defende uma noção histórica profundamente 
alicerçada nas características biológicas, ou 
seja, aquela que tem entre 0 e 12 anos de 
idade.  

 
19  

 
Para o bom andamento de uma escola, é 
imprescindível o estreitamento da parceria entre ela 
e o contexto social onde se encontra, assim, uma 
importante ação que todo (a) professor (a) deve 
realizar é: 
(A) a busca pelo constante diálogo com os pais 

e/ou responsáveis.  
(B) o alcance da melhor maneira de punir durante 

os intervalos. 
(C) a busca pela proteção de advogados e juízes. 
(D) a busca pela constância na aproximação com 

famílias financeiramente estáveis. 
 
20  

 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(Lei Federal nº 9394/96) define a Educação Especial 
enquanto: 
(A) opção de educação escolar, oferecida 

exclusivamente na rede regular de ensino. 
(B) modalidade de educação escolar, oferecida 

preferencialmente na rede regular de ensino. 
(C) técnica especificamente desenvolvida para o 

atendimento às pessoas com deficiência, 
sendo obrigatória sua presença na grade 
curricular do Ensino Fundamental e Médio.  

(D) modelo de formação voltada para todos os 
tipos de deficiência e para o atendimento a 
toda a diversidade presente na escola, razão 
pela qual, somente professores especialistas 
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em Educação possam efetivamente ensinar em 
turmas da Educação Infantil.  

 
21  

 
Em seu artigo 1 º, a LDB (Lei Federal nº 9394/96), 
esclarece que disciplinará, tão somente: 
(A) a educação escolar, que se desenvolve, 

predominantemente, por meio do ensino, em 
instituições públicas. 

(B) a educação escolar, que se desenvolve, 
predominantemente, por meio do ensino, em 
instituições particulares. 

(C) a educação prisional, que se desenvolve, 
predominantemente, por meio do ensino, em 
instituições carcerárias. 

(D) a educação escolar, que se desenvolve, 
predominantemente, por meio do ensino, em 
instituições próprias. 

 
22  

 
Ao aceitar a matrícula de um adolescente com 
deficiência múltipla no Terceiro Ano do Ensino 
Médio, em unidade particular de ensino, a direção 
enfrentou um intenso movimento de oposição de 
várias famílias, que alegam que a presença deste 
adolescente trará severos prejuízos para a 
preparação de seus filhos aos exames vestibulares. 
Diante da ameaça de "processo" de alguns pais, a 
direção desta escola: 
(A) Deve temer, já que tanto a legislação quanto os 

princípios contemporâneos da inclusão escolar, 
não dão subsídio à decisão da direção em 
manter o adolescente matriculado. 

(B) Deve temer, já que poderá ser condenada por 
"obstrução do direito ao aprendizado". 

(C) Não deve temer, já que tanto a legislação quanto 
os princípios contemporâneos da inclusão 
escolar, dão subsídio à decisão da direção em 
manter o adolescente matriculado.  

(D) Não deve temer, pois a legislação inclusiva 
proíbe qualquer tipo de manifestação jurídica 
contrária à decisão de diretores de escola. 

 
23  

 
Assinale a alternativa que apresenta a definição de 
"Deficiência Intelectual" contemporaneamente mais 
utilizada e baseada na American Association on 
Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD).  
(A) Incapacidade caracterizada por limitações no 

funcionamento intelectual expressa 
principalmente no campo das habilidades 
conceituais, sociais e práticas. Esta inabilidade 
se origina antes dos 06 anos. 

(B) Incapacidade caracterizada por limitações 
significativas no funcionamento intelectual 
expressa principalmente no campo das 
habilidades conceituais, sociais, rítmicas e 
práticas. Esta inabilidade se origina antes da 
idade dos 18 anos. 

(C) Incapacidade caracterizada por limitações 
significativas tanto no funcionamento intelectual 
quanto no comportamento adaptativo expresso 
em habilidades conceituais, sociais e práticas. 
Esta inabilidade se origina antes da idade dos 
18 anos. 

(D) Incapacidade caracterizada por limitações 
significativas no funcionamento intelectual 

expressa principalmente no campo das 
habilidades conceituais, sociais e práticas. Esta 
inabilidade se origina antes dos 07 anos. 

 
24  

 
Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (Lei Federal nº 9394/96), em seu artigo 21, 
incisos I e II, a Educação Escolar compõe-se de: 
(A) Ensino Infantil, Fundamental I, II e EJA. 
(B) Educação Básica, formada pela educação 

infantil e ensino fundamental.  
(C) Educação Básica, formada pela educação 

infantil, ensino fundamental, ensino médio e 
educação superior. 

(D) Ensino Infantil, Fundamental e Médio. 
 
25  

 
Analise as afirmações abaixo e assinale a única 
alternativa que apresenta o correto conceito de 
"Assimilação" na perspectiva de Jean Piaget. 
(A) Trata-se de uma integração a estruturas 

prévias, que podem permanecer invariáveis ou 
são mais ou menos modificadas por esta 
própria integração, mas sem descontinuidade 
com o estado precedente, isto é, sem serem 
destruídas, mas simplesmente acomodando-se 
à nova situação. 

(B) Trata-se do conhecimento que está sendo 
alcançado por dado estudante na medida em 
que ele retoma com propriedade as 
informações transcritas pelo par mais 
experiente, logo, tornando-o capaz de intervir 
sobre a realidade e transformar o meio 
biopsicossocial onde se encontra.  

(C) Trata-se do conhecimento alcançado por dado 
estudante na medida em que ele retomou com 
propriedade as informações transcritas pelo par 
mais experiente, logo, tornou-se efetivamente 
capaz de intervir sobre a realidade e 
transformar o meio biopsicossocial onde se 
encontra. 

(D) Trata-se do conhecimento que está sendo 
alcançado por dado estudante na medida em 
que ele retoma com propriedade as 
informações ensinadas pelo par mais 
experiente, logo, tornando-se capaz de intervir 
sobre a realidade e transformar o meio 
biopsicossocial onde se encontra. 

 
26  

 
Segundo o Artigo 65 da Lei Federal nº 9394/96 
(LDB), a formação docente, exceto para a educação 
superior, incluirá prática de ensino de, no mínimo: 
(A) 200 horas. 
(B) 300 horas. 
(C) 320 horas. 
(D) 400 horas. 
 
27  

 
Segundo o artigo 68 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (Lei Federal nº 9394/96), serão 
recursos públicos destinados à educação os 
originários de: 
 

I - receita de impostos próprios da União, 
dos estados, do Distrito Federal e dos 
municípios. 
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II - receita de transferências 
constitucionais e outras transferências. 

III - receita do salário-educação e de outras 
contribuições sociais. 

IV - receita de incentivos fiscais. 
V - outros recursos previstos em lei.  

 
Estão corretos: 
(A) os incisos I, II, III, IV e V. 
(B) Apenas os incisos I, II, III e IV. 
(C) Apenas os incisos I, II e III. 
(D) Apenas os incisos I e II. 
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São ações que podem criar distanciamento e 
conflito entre a escola e a comunidade: 
(A) O fortalecimento da identidade coletiva da 

unidade escolar. 
(B) A realização de reuniões periódicas para 

discussão dos resultados escolares.  
(C) A formulação de projetos pedagógicos em 

parceria com a comunidade.  
(D) O fechamento ao diálogo e o descaso com o 

acolhimento das famílias. 
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"O Grêmio Estudantil é um direito dos alunos, 
sendo parte muito importante à construção de uma 
gestão escolar verdadeiramente democrática". Tal 
afirmação, podemos dizer que é: 
(A) Parcialmente correta, já que o Grêmio 

Estudantil é uma concessão da Direção 
Escolar. 

(B) Correta. 
(C) Incorreta. 
(D) Parcialmente correta, já que as ações do 

Grêmio Estudantil são apenas fictícias e não 
possuem valor legal. 
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As formas assumidas pela educação estão sempre 
profundamente atreladas a um contexto histórico. 
Qual cidade-estado da antiguidade ficou conhecida 
por sua educação fortemente militarizada? 
(A) Esparta 
(B) Berlim 
(C) Estados Unidos 
(D) Tóquio 
 
 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


