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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. 
 

 Este Caderno de Questões contém 30 (trinta) questões da Prova do seu Cargo. 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 Objetiva. 
 

 Você deve assinar a Folha de Respostas. Confira todos os seus dados (Nome, RG, Data de 
Nascimento) e assine no campo indicado para assinatura. 

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

 Para preenchimento da Folha de Respostas, utilize caneta esferográfica azul ou preta. 
 

 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: 

 
 

 Assinale apenas uma alternativa para cada questão. Mais de uma marcação anulará a resposta. 
 

 Não será permitido substituir a Folha de Respostas. Não rasure, amasse ou dobre a Folha. 
 

 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 Concurso Público. 
 

 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 

 

CONHECIMENTO UNIVERSAL  ¿ ? 
 

 

01  
 

"Os organizadores dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 

de Tóquio 2020 revelaram como serão as medalhas desta 

edição. Além do design, as premiações das Olímpiadas 

chamaram a atenção por um outro fator: a 

sustentabilidade. Isso, porque as medalhas que serão 

distribuídas ao longo da competição foram criadas a 

partir de lixo eletrônico reciclado. De abril de 2017 a 

março de 2019, cidadãos doaram produtos eletrônicos 

antigos para representantes da organização dos jogos. 

Ao todo, foram doados aos organizadores 78 toneladas 

de eletrônicos (...). De acordo com o comitê, sua equipe 

conseguiu recuperar 32 quilos de ouro, três toneladas e 

meia de prata e quase duas toneladas e meia de bronze 

com as doações feitas pelos japoneses. Metais preciosos 

são usados em componentes de eletrônicos em pequena 

quantidade." 
Fonte: Época Negócios Online, 24 jul. 2019. Disponível em: 

<https://epocanegocios.globo.com/Mundo/noticia/2019/07/estas-sao-medalhas-de-lixo-
reciclado-que-serao-dadas-nas-olimpiadas-toquio-2020.html> 

Qual é o país onde ocorrerão os Jogos Olímpicos de 

Tóquio 2020? 

(A) China 

(B) Índia 

(C) Rússia  

(D) Japão 

 

02  
 

"Neste 29 de julho, o mundo lembra o chamado Dia de 
Sobrecarga da Terra — a data em que o consumo de 
recursos do planeta pelos seres humanos ultrapassou a 
capacidade que a natureza tem de repor esses recursos 
ao longo do ano. Para marcar o dia, a ONU Meio 
Ambiente celebra a trajetória da estilista brasileira Magna 
Coeli, que decidiu repensar a forma de se fazer moda, 
reaproveitando sobras de tecido e materiais que 
normalmente seriam descartados." 

Fonte: Nações Unidas Brasil, 29 jul. 2019. Disponível em 
<https://nacoesunidas.org/no-dia-de-sobrecarga-da-terra-onu-celebra-estilista-

brasileira-que-transforma-lixo-em-luxo> 

Entre os tipos de tecidos compostos por fibras naturais 

não podemos citar: 

(A) algodão 

(B) linho 

(C) poliéster  

(D) seda 

 

03  
 

"Sei o que a Constituição brasileira, em uma de suas 

cláusulas pétreas, impõe a todo governante brasileiro, e 

em especial ao presidente da República, que, através de 

seu juramento, proclame diante do povo estrita 

obediência a sua letra e espírito. Fora deste parâmetro, 

atenta-se contra a democracia. (...) E a Constituição de 

1988 expressa claramente em seu artigo terceiro: 

“Constituem objetivos fundamentais da República (...) : I- 

construir uma sociedade livre ,justa e solidária; II-garantir 

o desenvolvimento nacional; III-erradicar a pobreza e a 

marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 

regionais; IV-promover o bem de todos,sem preconceitos 

de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 

formas de discriminação“.  
Fonte: BAHADIAN, Adhemar. "Longe vá, temor servil", Jornal do Brasil, 21 jul. 2019. 
Disponível em <https://www.jb.com.br/pais/artigo/2019/07/1010516-longe-va--temor-

servil.html>. 

Assinale a alternativa com o nome oficial do Brasil: 

(A) República democrática do Brasil  

(B) República dos estados unidos do Brasil 

(C) República federativa do Brasil 

(D) República presidencialista do Brasil 

 

04  
 

"De um lado, o relógio, o celular, o trânsito; do outro, o 

tecido, a linha, o nó, as mãos. O silêncio. Há quem diga 

que trabalhos manuais são afazeres clássicos de 

pessoas mais velhas. E são, mas não só. A prática, que 

por anos ficou conhecida como passatempo de idosos, 

ganhou protagonismo nas mãos de jovens que elevaram 

o artesanato a outros patamares: o de refúgio contra dias 

agitados, de escape à pressa, de contemplação ao feito 

com as próprias mãos. 'A construção de uma peça de 

artesanato envolve conhecimento, desprendimento, 

generosidade e cuidado comigo mesma e com os outros', 

diz Christina Cupertino. Raquel Chamis concorda: 'No 

fundo, lidar com o que é tátil nos aguça a humanidade: 

exige colocar as mãos no mundo e não ficar vendo tudo 

à distância, com um celular no meio'." 
Fonte: Adaptado de BELLEY, Mariana. "Costurando momentos: o renascimento do 

bordado em tempos tecnológicos", UOL, 11 jun. 2019. Disponível em 
<https://bit.ly/2YEyUF6> 

Indique o ponto de bordado que possui a forma de um X: 

(A) ponto atrás  

(B) ponto cruz 

(C) ponto de alinhavo 

(D) ponto de flecha 

 

LÍNGUA PORTUGUESA  ¿ ? 
 

 

Texto para as questões 05 e 06 
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Sobre o uso do pronome os, no último quadrinho, é 

correto afirmar que, por coesão, ele retoma: 

(A) Panorama mundial 

(B) Vocês 

(C) Cremes 

(D) Mundo 

 

06  
 

Considerando os aspectos verbais e não-verbais da tira, 

é correto afirmar que: 

(A) A mãe de Mafalda não a deixa usar cremes de 

beleza, o que causa tristeza na menina. 

(B) O panorama mundial é desalentador e, por isso, 

Mafalda tenta “embelezar” o mundo, a fim de que 

este se torne melhor. 

(C) Mafalda tenta enganar a mãe, que não a autoriza a 

usar os cremes de beleza de adultos. 

(D) Mafalda, como qualquer criança, brinca 

ingenuamente com os cremes da mãe, embora 

relacione, involuntariamente, a situação mundial à 

tentativa de salvá-lo. 

 

07  
 

Assinale a alternativa correta quanto à concordância: 

(A) Atualmente, todos os homens se volta à sociedade 

de maneira incongruente. 

(B) Talvez houvessem válidos motivos para que as 

pessoas se interessassem pelo assunto. 

(C) Nunca mais fizeram comentários sobre o assunto. 

(D) Praticamente poucos se constrange quando o tema 

é abordado de forma pública. 

 

08  
 

Assinale a alternativa correta quanto ao uso do acento 

indicador de crase: 

(A) Voltava com frequência à casa dos pais. 

(B) Pedia favores constantemente à parentes. 

(C) Todos estava a espera de uma resposta. 

(D) Nunca houve à intenção de magoar ninguém. 

 

Texto para as questões de 09 a 11 

 

Assim Eu Vejo a Vida 

Cora Coralina 

 

A vida tem duas faces: 

Positiva e negativa 

O passado foi duro 

mas deixou o seu legado 

Saber viver é a grande sabedoria 

Que eu possa dignificar 

Minha condição de mulher, 

Aceitar suas limitações 

E me fazer pedra de segurança 

dos valores que vão desmoronando. 

Nasci em tempos rudes 

Aceitei contradições 

lutas e pedras 

como lições de vida 

e delas me sirvo 

Aprendi a viver. 

FONTE: https://www.pensador.com/poemas_de_cora_coralina/ 
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Sobre o poema acima, é correto afirmar que: 

(A) Há, nele, uma visão otimista sobre a vida, 

valorizando-a e acreditando em um futuro promissor. 

(B) A autora desenvolve uma visão realista sobre a vida, 

valorizando as dificuldades como elementos 

responsáveis pela construção de si. 

(C) A visão pessimista em relação à vida faz com que a 

autora busque o isolamento. 

(D) Existe, nele, a amargura e o remorso por não ter 

vivido intensamente cada segundo proporcionado 

pela vida. 

 

10  
 

Em “O passado foi duro/ mas deixou o seu legado”, o 

termo em destaque poderia ser substituído, sem 

alteração de sentido, por: 

(A) Portanto 

(B) Se 

(C) Como 

(D) Porém 

 

11  
 

Sobre o poema acima, é correto dizer que sua intenção é: 

(A) Narrar um fato 

(B) Descrever o sentimento amoroso 

(C) Refletir sobre a vida 

(D) Defender teses políticas 

 

MATEMÁTICA  ¿ ? 
 

 

12  
 

Ana está fazendo uma blusa e irá bordar com miçangas 

apenas um lado. O lado bordado será um triângulo 

retângulo de lados 6, 80 e 100 centímetros. Sabendo que 

ela deve colocar três miçangas por cm², quantas 

miçangas ela deve comprar? 

(A) Entre 5 e 6 milhares. 

(B) Entre 6 e 7 milhares. 

(C) Entre 7 e 8 milhares. 

(D) Entre 8 e 9 milhares. 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA PARA RASCUNHO 
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Joana e Paula tecem tapetes. Joana tece 3 metros de 

tapete por hora e Paula 40 centímetros por minuto. 

Quanto tempo Paula demora para tecer o que Joana tece 

em duas horas? 

(A) 120 minutos. 

(B) 150 minutos. 

(C) 180 minutos. 

(D) 210 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14  
 

Para calcular o valor de uma peça final, Augusta soma os 

seus gastos e acrescenta 23% do total para ser o seu 

lucro. Em uma peça ela gastou 1,3 metros de tecido com 

o preço de R$ 17,00 o metro; linha para máquina por R$ 

1,40 e zíper por R$ 0,50. Qual o valor, aproximado, que 

deve ser cobrado por essa peça? 

(A) R$ 29,50. 

(B) R$ 28,00. 

(C) R$ 27,00. 

(D) R$ 26,50. 
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Para fazer uma regata são necessários 70 centímetros de 

tecido. Rosa ganhou 5 metros de tecido para iniciar seu 

negócio onde fará somente esse modelo de blusa. 

Quantas regatas no máximo ela conseguirá fazer? 

(A) 5. 

(B) 6. 

(C) 7. 

(D) 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA PARA RASCUNHO 
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Para fazer uma touca de crochê, são necessários 12 

pontos iniciais, o dobro dos pontos na segunda carreira e 

5/4 (cinco quartos) dos pontos da segunda carreira para 

formar a terceira. Quantos pontos terá a terceira carreira? 

(A) 24. 

(B) 30. 

(C) 36. 

(D) 48. 
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Considerando a média na velocidade de produção de 

bonecas, temos que Júlia faz 5 bonecas em 12 horas e 

Sílvia faz 2 bonecas em 4 horas e 10minutos. Nessas 

condições se pode afirmar que: 

(A) A mais rápida é Júlia que trabalha 2 minutos a 

menos por boneca. 

(B) A mais rápida é Júlia que trabalha 19 minutos a 

menos por boneca. 

(C) A mais rápida é Sílvia que trabalha 2 minutos a 

menos por boneca. 

(D) A mais rápida é Sílvia que trabalha 19 minutos a 

menos por boneca. 
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Para fazer uma saia godê simples é necessário calcular 

1,5 vezes a medida do comprimento somados à 50 cm e 

adicionando, também, 15 cm de margem para costura. 

Sabendo que a saia será de 58 cm e o preço do tecido 

utilizado é de R$ 9,00 por metro, qual será o valor gasto 

com o tecido. 

(A) R$ 13,68. 

(B) R$ 12,33. 

(C) R$ 9,18. 

(D) R$ 7,83. 
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ʭ CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

19  
 

Tendo em vista a Gola simples, analise: 

 

I- Entretele uma das partes da gola e junte as duas 

partes, direito sobre direito, fazendo coincidir as 

bordas lateral e superior. Prenda com alfinetes e 

depois alinhave. 

II- Costure as bordas lateral e superior pelo lado da 

face entretelada. Faça piques nos cantos e nas 

curvas. 

III- Revire a gola para o direito, bata a ferro e junte 

as bordas costuradas com alinhavos pequenos. 

 

A ordem mais apropriada de execução dos 

procedimentos acima é: 

(A) III – II – I. 

(B) III – I – II. 

(C) I – II – III. 

(D) II – III – I. 

 

20  
 

Bolso cortado na diagonal, geralmente em peças de 

alfaiataria. Na maioria das vezes são os bolsos da frente 

da calça ou bolsos laterais de casacos.  

 

A descrição acima corresponde mais fielmente a: 

(A) Bolso Saruel. 

(B) Bolso-Faca. 

(C) Bolso Slim. 

(D) Bolso de Vazão. 

 

21  
 

Tem por característica a resistência e se encontram em 

poucas cores e para couro e lona, por exemplo. 

 

A descrição acima adequa-se mais fielmente a: 

(A) Linhas de nylon. 

(B) Linhas glacê 

(C) Linhas de bordar. 

(D) Linhas de pespontar. 

 

22  
 

Leia com atenção: 

 

(     ) Viscose e popeline: estes tipos de tecido são 

resistentes, ambos servem para fazer saias, 

camisas e vestidos e são bastante fáceis de 

passar. 

(     ) Tricoline: são tecidos que vem em 

padronagens lisas e estampadas, serve para 

fazer blusas mais justinhas no corpo. 

(     ) Jérsey: é uma boa alternativa ao jeans, com ele 

é possível fazer calças e casacos mais 

esportivo e bastante confortável. 

(     ) Brim: usado para fazer vestidos menos 

formais, principalmente usados para quem 

está acima do peso, por ser um tecido mais 

flexível. 

 

Levando-se em consideração que (V) significa verdadeiro 

e (F) significa falso, a sequência das proposições, de 

cima para baixo, é: 

(A) F – V – F – V. 

(B) V – F – V – F. 

(C) F – F – V – V. 

(D) V – V – F – F. 

    

23  
 

Leia com atenção: 

 

I- Como regra geral, se você quer uma bainha 

pesada, deixe uma margem mais estreita. 

II- Como regra geral, roupas retas permitem o uso 

de bainhas mais largas. 

III- Conhecer e entender as técnicas de costuras 

para proporcionar as margens corretas é muito 

importante, evitando, assim, o desperdício de 

tecido e possíveis problemas no caimento e nas 

medidas finais do modelo. 

 

Dos itens acima: 

(A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

(B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

(C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

(D) Todos os itens estão corretos. 

 

24  
 

Na atualidade, todos os tecidos poderiam ser bordados 

através do Ponto Cruz, alguns rendendo trabalhos mais 

fáceis e bonitos do que outros. Neste sentido, há alguns 

tecidos mais apropriados, que facilitam tanto o trabalho 

da bordadeira quanto apresentam um resultado visual 

mais bonito. O tecido mais usado é o étamine, que tem 

suas tramas em: 

(A) 4 tamanhos, isso é, cada trama forma um 

quadradinho e esse quadradinho tem tamanhos 

diferentes. 

(B) 2 tamanhos, isso é, cada trama forma um 

quadradinho e esse quadradinho tem tamanhos 

idênticos. 

(C) 5 tamanhos, isso é, cada trama forma um 

quadradinho e esse quadradinho tem tamanhos 

idênticos. 

(D) 3 tamanhos, isso é, cada trama forma um 

quadradinho e esse quadradinho tem tamanhos 

diferentes. 
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Em relação à máquina de costura, analise: 

 

I- A agulha perfura o tecido e desce até seu ponto 

mais baixo, transportando a linha do carretel. 

II- A lançadeira gira, no sentido anti-horário, e pega 

esse laço, expandindo-o e fazendo com que ele 

envolva a caixa de bobina. 

III- A agulha sobe até seu ponto mais alto e os guia-

fios transportam a linha para cima, deixando o 

nó no meio do tecido. 

 

A ordem mais pertinente dos procedimentos acima é: 

(A) III – I – II. 

(B) III – II – I. 

(C) I – II – III. 

(D) II – I – III. 

 

26  
 

Analise o trecho e assinale a alternativa que completa 

respectivamente as lacunas: 

 

Zigue-zague é um padrão _____ construído por uma 

sequência de segmentos _____ alternados quanto à 

direção, formando linhas quebradas ____ alternância de 

ângulos salientes e reentrantes. Constitui 

um ornamento muito comum usado em pintura ou artes 

relacionadas. 

(A) Geométrico - Lineares - Com. 

(B) Geodésico - Intermitentes - Com.  

(C) Aleatório - Retroativos - Sem. 

(D) Côncavo - Aleatórios - Sem. 
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Não corresponde à peça ou parte de uma máquina de 

costura: 

(A) Almotolia. 

(B) Bobina. 

(C) Dinamizador. 

(D) Braço livre. 
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Assinale a alternativa improcedente tendo em vista o 

ensino: 

(A) É uma forma sistemática de transmissão de 

conhecimento utilizada pelos humanos para instruir 

e educar seus semelhantes, geralmente em locais 

conhecidos como escolas. 

(B) O ensino pode ser praticado de diferentes formas. 

As principais são: o ensino formal, o ensino informal 

e o ensino não formal. 

(C) O ensino informal é aquele praticado pelas 

instituições de ensino, com respaldo de conteúdo e 

forma, certificação e profissionais de ensino. 

(D) Está relacionado ao processo de socialização do 

homem. Ocorre durante toda a vida, muitas vezes 

até mesmo de forma não intencional.  
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O Plano de aula sustenta e orienta: 

 

I- A prática pedagógica do professor. 

II- A ação didática do professor. 

III- A ideologia da família. 

 

Dos itens acima:  

(A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

(B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

(C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

(D) Todos os itens estão corretos.  

 

30  
 

Os objetivos e conteúdos devem ser articulados, pois se 

relacionam entre si. Os conteúdos se agrupam em certos 

tipos. Aprender a conhecer (conhecimento e 

diferenciação entre conceitos, informações, princípios), 

compreender, analisar, refletir, comparar, são tópicos 

contemplados nos conteúdos do tipo: 

(A) Procedimental. 

(B) Conceituais. 

(C) Atitudinal. 

(D) Opcional.  

 

 

___________ 
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