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Nome: ________________________________________________ RG: _____________________ 

 

Data: _____/_____/_______ Assinatura: ____________________________________________ 

 

PROVA DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (ADI) 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 

 

 
Você recebeu do fiscal o seguinte material: 

 1 Caderno com o enunciado das 40 questões de múltipla escolha, sem repetição; 

 1 CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões da prova; 

 1 CARTÃO RASCUNHO destinados às respostas das questões da prova para o candidato; 
 

Verifique se este material está em ordem e coloque o seu nome neste caderno e as-
sine-os. Caso contrário notifique IMEDIATAMENTE o fiscal. 

Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do CARTÃO-
RESPOSTA, a caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul, devendo, também, assi-
nalar no espaço próprio, o gabarito correspondente à sua prova. 

No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas cer-
tas deve ser feita com o preenchimento completo do retângulo com caneta esferográfica 
de tinta na cor preta ou azul. 

Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, pois ele não será substituído. 
Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com 
as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. 
Você só deve assinalar UMA RESPOSTA: a marcação em mais de uma alternativa anula 
a questão. MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA. 

SERÁ ELIMINADO do Processo o candidato que: Utilizar durante a realização das 
provas de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores, head-
phones, telefones celulares ou fontes de qualquer espécie; 

Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões NÃO SERÃO 
LEVADOS EM CONTA. 

Quando terminar, entregar ao fiscal OS CARTÕES-RESPOSTA. O candidato so-
mente poderá retirar-se da sala após haver transcorrido, no mínimo, 1 (uma) hora do 
início da prova, levando consigo, somente, o CARTÃO RASCUNHO. 

O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 3 (três) horas. 
Não se esqueça de assinar o Cartão Resposta. 

Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal a folha de resposta e o caderno de 

questões, estando os 3(três) últimos candidatos liberados apenas quando da conclusão da 

prova por todos.  
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LÍNGUA PORTUGUESA 
1)Assinale a alternativa que possui a grafia 

correta da palavra: 

 

a) Curiozo. 

b) Nassimento. 

c) Engrassado. 

d) Fizioterapia. 

e) Explosão. 

 

2) Assinale a alternativa que possui a divi-

são silábica incorreta: 

 

a) car – ro - ça 

b) nas - ceu 

c) u – ru – gua - i 

d) ex – ce - ção 

e) ca – de – a - do 

 

3) Assinale a alternativa que possui a acen-

tuação ortográfica incorreta: 

 

a) Pólen. 

b) Vatapá. 

c) Piauí. 

d) Colméia. 

c) Bíceps.  

 

4) Assinale a alternativa que apresenta so-

mente palavras femininas: 

 

a) Blusa – calça - vestido 

b) Sapato – pulseira - brinco 

c) Colar – camiseta - anel 

d) Jaqueta – camisa – meia 

e) Sutiã – calcinha – aliança 

 

5) Assinale a alternativa que apresenta a 

transformação incorreta de um substantivo 

masculino para feminino: 

 

a) Conde – Condessa 

b) Zangão – abelha 

c) Patrão – patroa 

d) Guri – guria 

e) Mestre – Maestria 

 

6) Assinale a alternativa que apresenta a 

transformação do substantivo singular para 

o plural de forma incorreta: 

 

a) Aldeão – aldeãos 

b) Álbum – álbuns 

c) Tórax – tórax  

d) Anzol – anzóis 

e) Febril – febris 

 

7) Todas são sinônimos de problema, exce-

to? 

 

a) Adversidade. 

b) Resolução. 

c) Empecilho. 

d) Complicação. 

e) Objeção. 

 

8) Todas são antônimas de ofender, exceto?  

 

a) Agradar. 

b) Satisfazer. 

c) Acatar. 

d) Desafrontar. 

e) Insultar. 

 

Texto para as questões 9 e 10 

 

E fez-lhe Levi um grande banquete em sua 

casa; e havia ali uma multidão de publica-

nos e outros que estavam com eles à mesa. 

E os escribas deles, e os fariseus, murmu-

ravam contra os seus discípulos, dizendo: 

Por que comeis e bebeis com publicanos e 

pecadores? 

E Jesus, respondendo, disse-lhes: Não ne-

cessitam de médico os que estão sãos, mas, 

sim, os que estão enfermos; 

Eu não vim chamar os justos, mas, sim, os 

pecadores, ao arrependimento. 

                                              Lucas 5:29-32 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/lc/5/29-32
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9) No texto os termos “escriba deles” e “seus 

discípulos” referem-se a quem? 

 

a) Escriba dos publicanos e discípulos dos 

fariseus. 

b) Escriba de Jesus e discípulos dos publi-

canos. 

c) Escriba dos fariseus e discípulos de Je-

sus. 

d) Escriba dos publicanos e discípulos de 

Jesus. 

e) Escriba de Jesus e discípulos dos fari-

seus. 

 

10) Qual a interpretação correta da resposta 

de Jesus a pergunta feita pelos fariseus: 

“Por que comeis e bebeis com publicanos e 

pecadores?”  

 

a) Que Jesus não entendeu a pergunta dos 

fariseus e por isso desconversou falando de 

outro assunto. 

b) Jesus comparou os fariseus como saldá-

veis e os publicanos como enfermos. 

c) Jesus era médico e queria ajudar os pu-

blicanos com suas enfermidades. 

d) Jesus estava pedindo a ajuda dos fari-

seus para curar os enfermos. 

e) Jesus faz uma analogia da sua pessoa 

com um médico e dos pecadores com enfer-

mos. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

11) A República Velha marcou o fim de qual 

período político? 

 

a) Ditadura militar. 

b) Monarquia. 

c) República Liberal-conservadora. 

d) Parlamentarismo. 

e) Escravidão. 

 

12) O que foi a revolução de 1930? 

 

a) Movimento de proclamação da república 

do Brasil liderado por Júlio Prestes. 

b) Movimento de rebeldes sulista que queri-

am a independência do dos estados sul e 

formação de um novo país. 

c) Movimento que colocou fim a política da 

República Velha por meio de um golpe de 

Estado com a ascensão de Getúlio Vargas 

como Presidente do Brasil. 

d) Júlio Prestes liderou o movimento deno-

minado Revolução de 1930 que fracassou 

com a ascensão de Getúlio Vargas à Presi-

dências do Brasil. 

e) Nenhuma das alternativas 

 

13) O golpe militar de 1964 foi o ápice de 

diversas oposições de grupos conservadores 

aos planos e intenções de João Goulart de 

implantar diversas reformas de base duran-

te o período de seu governo de 1961 a 1964. 

Considere os itens a seguir e julgue-os: 

 

I. As classes conservadoras como os empre-

sários, banqueiros, Igreja Católica, militares 

e classe média foram os principais oposito-

res do governo de João Goulart. 

II. O estilo populista e de esquerda gerou 

preocupação inclusive nos EUA, que junto 

com as classes conservadoras brasileiras 

temiam um golpe comunista. 

III. O clima de crise política e as tensões so-

ciais aumentavam a cada dia. Para evitar 

uma guerra civil, Jango deixa o país refugi-

ando-se na Argentina. Os militares tomam o 

poder. Em 9 de abril, é decretado o Ato Ins-

titucional Número 1 (AI-1). 

 

Estão corretos os itens: 

 

a) I e II. 

b) I e III. 

c) II e III. 

d) I. 

e) I, II e III. 
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14) Qual foi o presidente que assumiu a 

Presidência do Brasil após o impeachment 

do Fernando Collor? 

 

a) José Sarney. 

b) Fernando Henrique Cardoso. 

c) Tancredo Neves. 

d) Itamar Franco. 

e) Enéias Carneiro. 

 

15) Ontem, 22 de abril de 2017, o Brasil 

comemorou 517 anos da chegada oficial dos 

portugueses ao Brasil, porém o dia 22 de 

abril não faz parte do calendário de feriados, 

apesar de ser uma data importantíssima. Já 

o dia 7 de setembro, outra data histórica 

para o Brasil faz parte do calendário nacio-

nal de feriados. Qual foi a circunstância que 

tornou essa data, 7 de setembro, importan-

te? 

 

a) Nascimento de Jesus Cristo. 

b) O retorno de Pedro Alvares Cabral para 

Portugal. 

c) Enforcamento de Tiradentes. 

d) A chegada da família Real para o Brasil. 

e) O grito de D. Pedro I nas margens do Rio 

Ipiranga. 

 

16) A Operação _______________, deflagrada 

em março de 2014, investiga um grande 

esquema de desvio e lavagem de dinheiro, 

envolvendo a Petrobras, grandes empreitei-

ras do país e políticos. Aponte a alternativa 

que completa a frase corretamente: 

a) Sevandija 

b) Lava Jato 

c) Mensalão 

d) Zelotes 

e) Calicute 

 

17) O Brasil tem vivido umas das suas prin-

cipais crises econômicas dos últimos 20 

anos. Assinale a alternativa que não repre-

senta uma consequência dessa crise. 

 

a) Aumento do desemprego 

b) Aumento da inflação 

c) Aumento do PIB 

d) Aumento de impostos 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

18) A partir da cana-de-açúcar é possível 

produzir dois tipos de combustíveis renová-

veis, são eles: 

 

a) Etanol e gasolina. 

b) Biodiesel e etanol. 

c) Etanol e biomassa. 

d) Gasolina e biomassa. 

e) Biomassa e biodiesel.  

 

19) O Rio Pardo é muito importante para o 

município de Viradouro, tanto para sua his-

tória como para sua economia. Assinale a 

alternativa que representa a foz desse rio. 

 

a) Rio Mogi-Guaçu. 

b) Rio Grande. 

c) Rio Mogi-Mirim. 

d) Rio Paraná. 

e) Rio Tietê. 

 

20) Qual é o gentílico de Viradouro? 

 

a) Viradourense 

b) Viradourano 

c) Viradouriano 

d) Virado 

e) Viradourino 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21) Segundo o artigo 53º do Estatuto da cri-

ança e do adolescente a criança e o adoles-

cente têm direito à educação, visando ao 

pleno desenvolvimento de sua pessoa, pre-
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paro para o exercício da cidadania e qualifi-

cação para o trabalho, assegurando-se-lhes: 

 

I - igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola; 

II - direito de ser respeitado por seus educa-

dores; 

III - direito de contestar critérios avaliativos, 

podendo recorrer às instâncias escolares 

superiores; 

IV - direito de organização e participação em 

entidades públicas; 

V - acesso à escola pública e gratuita próxi-

ma de sua residência. 

 

Quais afirmativas estão corretas? 

 

a) I e II. 

b) I, II e IV. 

c) II e IV. 

d) I, II, III e V. 

e) I, II, III, IV e V. 

 

22) Segundo o artigo 54º do Estatuto da cri-

ança e do adolescente a criança é dever do 

Estado assegurar à criança e ao adolescen-

te: 

 

I - ensino fundamental, obrigatório e gratui-

to, inclusive para os que a ele não tiveram 

acesso na idade própria; 

II - progressiva extensão da obrigatoriedade 

e gratuidade ao ensino médio; 

III - atendimento educacional especializado 

aos portadores de deficiência, preferencial-

mente na rede pública de ensino; 

IV – atendimento em creche e pré-escola às 

crianças de zero a seis anos de idade;          

V - acesso aos níveis mais elevados do ensi-

no, da pesquisa e da criação artística, se-

gundo a capacidade de cada um; 

VI - oferta de ensino noturno integral, ade-

quado às condições do adolescente traba-

lhador; 

VII - atendimento no ensino fundamental, 

através de programas suplementares de ma-

terial didático-escolar, transporte, alimenta-

ção e assistência financeira. 

 

Quais afirmativas estão corretas? 

 

a) I, II e VII. 

b) II, III e IV. 

c) I, II e V. 

d) II, III, V, VI. 

e) I, III, VI e VII. 

 

23) Segundo o artigo 55º do Estatuto da cri-

ança e do adolescente os pais ou responsá-

vel têm a obrigação de _________ seus filhos 

ou pupilos na rede regular de ensino. Assi-

nale a alternativa que preenche a lacuna 

corretamente. 

 

a) Acompanhar. 

b) Levar. 

c) Buscar. 

d) Indicar. 

e) Matricular. 

 

24) Segundo o artigo 56º do Estatuto da cri-

ança e do adolescente os dirigentes de esta-

belecimentos de ensino fundamental comu-

nicarão ao Conselho Tutelar os casos de: 

 

I - maus-tratos envolvendo seus alunos; 

II - reiteração de faltas injustificadas e de 

evasão escolar, esgotados os recursos esco-

lares; 

III - elevados níveis de suspensão. 

 

Quais afirmativas estão corretas? 

 

a) Apenas a I. 

b) I e II. 

c) I e III. 

d) II e III. 

e) I, II e III. 
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25) Segundo o artigo 59º do Estatuto da cri-

ança e do adolescente os municípios, com 

apoio dos estados e da União, estimularão e 

facilitarão a destinação de recursos e espa-

ços para programações ___________________ 

voltadas para a infância e a juventude. As-

sinale a alternativa que preenche a lacuna 

corretamente. 

 

a) Culturais, esportivas e de lazer. 

b) Sociais. 

c) Assistências e escolares. 

d) Escolares e familiares. 

e) Culturais, assistências e de lazer. 

 

26) Segundo o artigo 136º do Estatuto da 

criança e do adolescente assinale a alterna-

tiva correta com relação as atribuições Con-

selho Tutelar. 

 

a) atender as crianças e adolescentes nas 

hipóteses previstas nos arts. 98 e 105, apli-

cando as medidas previstas no art. 101, I a 

VII. 

b) atender e aconselhar os pais ou respon-

sável, aplicando as medidas corretivas, 

quando necessário. 

c) encaminhar a Delegacia de Polícia notícia 

de fato que constitua infração administrati-

va ou penal contra os direitos da criança ou 

adolescente. 

d) encaminhar à autoridade legislativa os 

casos de sua competência. 

e) requisitar certidões de matricula na rede 

pública da criança ou adolescente quando 

necessário. 

 

27) Conforme o Plano Nacional de Educação 

(PNE), são diretrizes do PNE, exceto: 

a) Erradicação do analfabetismo. 

b) Universalização do atendimento escolar. 

c) Superação das desigualdades educacio-

nais, com ênfase na promoção da cidadania 

e na erradicação de todas as formas de dis-

criminação. 

d) Deterioramento da qualidade da educa-

ção. 

e) Formação para o trabalho e para a cida-

dania, com ênfase nos valores morais e éti-

cos em que se fundamenta a sociedade 

 

28) O Plano Nacional de Educação (PNE), 

constitui um marco fundamental para as 

políticas públicas brasileiras. Suas 20 metas 

conferiram ao País um horizonte para o qual 

os esforços dos entes federativos e da socie-

dade civil devem convergir com a finalidade 

de consolidar um sistema educacional capaz 

de concretizar o direito à educação em sua 

integralidade, dissolvendo as barreiras para 

o acesso e a permanência, reduzindo as de-

sigualdades, promovendo os direitos huma-

nos e garantindo a formação para o trabalho 

e para o exercício autônomo da cidadania. 

Com bases nas metas do PNE assinale a 

alternativa correta. 

 

a) A Meta 1 do PNE tem como foco o aten-

dimento às crianças de 0 a 5 anos de idade 

da educação infantil. 

b) Um dos objetivos da Meta 4 do PNE é ga-

rantir o acesso ao ensino fundamental de 

nove anos para toda população de 6 a 14 

anos de idade.  

c) A Meta 8 do PNE visa ampliar a escolari-

dade média dos jovens e adultos entre 18 e 

29 anos de idade. 

d) A Meta 12 do PNE é elevar a taxa bruta 

de matricula na educação superior para 

50% e a taxa liquida para 33% da população 

de 18 a 24 anos. 

e) A Meta 15 do PNE tem como objetivo as-

segurar que todos os professores da educa-

ção básica possuam formação específica de 

nível superior, obtida em curso de licencia-

tura na área de conhecimento em que atu-

am. 
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29) Conforme o Plano Nacional de Educação 

(PNE), são diretrizes do PNE, exceto: 

a) Promoção do princípio da gestão demo-

crática da educação pública. 

b) Promoção humanística, científica, cultu-

ral e tecnológica do País. 

c) Estabelecimento de meta de aplicação de 

recursos públicos em educação como pro-

porção do Produto Interno Bruto – PIB, que 

assegure atendimento ás necessidades de 

expansão, com padrão de qualidade e equi-

dade. 

d) Desvalorização dos (as) profissionais da 

educação. 

e) Promoção dos princípios de respeito aos 

direitos humanos, à diversidade e à susten-

tabilidade socioambiental. 

 

30) Os componentes curriculares obrigató-

rios do Ensino Fundamental são:  

I - Linguagens; 

II - Matemática; 

III - Ciências da Natureza; 

IV - Ciências Humanas; 

V - Ciências da Informação; 

VI - Ensino Religioso. 

 

Escolha a alternativa que evidencia as in-

formações corretas: 

 

a) I, II, III, IV e V. 

b) I, II, III, IV e VI. 

c) I, II, III, V e VI. 

d) I, II, IV, V e VI. 

e) II, III, IV, V e VI 

 

31) Segundo o artigo 3º da lei que estabelece 

as diretrizes e bases da educação nacional o 

ensino será ministrado com base nos se-

guintes princípios. 

 

I - igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola; 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesqui-

sar e divulgar a cultura, o pensamento, a 

arte e o saber; 

III - pluralismo de ideias e de concepções 

discriminatórios; 

IV - respeito à liberdade e apreço à tolerân-

cia; 

V - coexistência de instituições públicas e 

privadas de ensino; 

VI - gratuidade do ensino privado em esta-

belecimentos oficiais; 

VII - valorização do profissional da educação 

escolar; 

VIII - gestão democrática do ensino público, 

na forma desta Lei e da legislação dos sis-

temas de ensino; 

IX - garantia de padrão de qualidade; 

X - valorização da experiência intra-escolar; 

XI - vinculação entre a educação escolar, o 

trabalho e as práticas sociais. 

XII - consideração com a diversidade étnico-

racial.    

 

Quais afirmativas estão incorretas? 

 

a) I, V e IX. 

b) II, VI e XII. 

c) IV, V e VIII. 

d) II, VII, e XI. 

e) III, VI e X. 

 

32) Segundo o artigo 4º da lei que estabelece 

as diretrizes e bases da educação nacional é 

dever do Estado com educação escolar pú-

blica será efetivado mediante a garantia de: 

 

a) educação básica obrigatória e gratuita dos 

4 (quatro) aos 16 (dezesseis) anos de idade. 

b)educação básica obrigatória e gratuita dos 

4 (quatro) aos 18 (dezoito) anos de idade. 

c) educação básica obrigatória e gratuita dos 

4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade.  

d)educação básica obrigatória e gratuita dos 

5 (cinco) aos 17 (dezessete) anos de idade. 
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e) educação básica obrigatória e gratuita dos 

3 (três) aos 16 (dezesseis) anos de idade. 

 

33) Segundo o artigo 6º da lei que estabelece 

as diretrizes e bases da educação nacional é 

dever dos pais ou _______________ efetuar a 

matrícula das crianças na educação básica. 

Assinale a alternativa que preenche a lacu-

na corretamente. 

 

a) Avós. 

b) Amigos. 

c) Vizinhos. 

d) Responsáveis. 

e) Irmãos. 

 

34) Segundo o artigo 21º da lei que estabe-

lece as diretrizes e bases da educação naci-

onal a educação escolar compõe-se de: 

 

a) Educação básica e educação superior. 

b) Educação básica, educação média e edu-

cação superior. 

c) Educação infantil e educação superior. 

d) Educação básica, educação especial e 

educação superior. 

e) Educação básica, educação técnica e edu-

cação superior. 

 

35) Segundo o artigo 22º da lei que estabe-

lece as diretrizes e bases da educação naci-

onal a educação básica tem por finalidades 

desenvolver o educando, assegurar-lhe a 

formação comum indispensável para o exer-

cício da _____________ e fornecer-lhe meios 

para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores. Assinale a alternativa que pre-

enche a lacuna corretamente. 

 

a) Cultura. 

b) Cidadania. 

c) Terapia. 

d) Escola. 

e) Professora. 

 

36) Segundo o artigo 24º da lei que estabe-

lece as diretrizes e bases da educação naci-

onal o controle de frequência fica a cargo da 

escola, conforme o disposto no seu regimen-

to e nas normas do respectivo sistema de 

ensino, exigida a frequência mínima de ____ 

por cento do total de horas letivas para 

aprovação. Assinale a alternativa que preen-

che a lacuna corretamente. 

 

a) 50% 

b) 70% 

c) 75% 

d) 80% 

e) 85% 

 

37) Segundo o artigo 24º da lei que estabe-

lece as diretrizes e bases da educação naci-

onal cabe a cada instituição de ensino expe-

dir alguns documentos, exceto: 

 

a) Histórico escolar. 

b) Declarações de conclusão de series. 

c) Diplomas. 

d) Certificado de conclusão de cursos. 

e) Carteirinha de estudante. 

 

38) Segundo o artigo 26º da lei que estabe-

lece as diretrizes e bases da educação naci-

onal o ensino da História do Brasil levará 

em conta as contribuições das diferentes 

culturas e etnias para a formação do povo 

brasileiro, especialmente das matrizes:  

 

a) Indígena, africana e europeia. 

b) Andino, africana e europeia. 

c) Indígena, andino e europeia. 

d) Indígena, andino e africano. 

e) Indígena, africana e asiático. 

 

39) Segundo o artigo 26º da lei que estabe-

lece as diretrizes e bases da educação naci-

onal o ensino de artes é constituído por 

quais tipos de linguagens? 
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a) Artes marciais, a dança, a música e o tea-

tro. 

b) Artes visuais, a dança, a música e o tea-

tro. 

c) A dança, a música e o teatro. 

d) Artes visuais, a dança, a música, o teatro 

e a culinária. 

e) Artes visuais, a música e o teatro. 

 

40) Segundo o artigo 30º da lei que estabe-

lece as diretrizes e bases da educação naci-

onal a educação infantil será oferecida em: 

 

a) Creches, ou entidades equivalentes, para 

crianças de até quatro anos de idade. 

b) Creches, ou entidades equivalentes, para 

crianças de até  cinco anos de idade. 

c) Pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) 

a 5 (cinco) anos de idade.   

d) Pré-escolas, para as crianças de 5 (cinco) 

a 7 (sete) anos de idade.   

e) Creches, para as crianças de 4 (quatro) a 

5 (cinco) anos de idade.   
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REALIZAÇÃO  
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