
concurso público

007. Prova objetiva

recreacionista

� Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 40 questões objetivas.
�	Confira	seus	dados	impressos	na	capa	deste	caderno	e	na	folha	de	respostas.
�	Quando	for	permitido	abrir	o	caderno,	verifique	se	está	completo	ou	se	apresenta	 imperfeições.	Caso	haja	algum	
problema,	informe	ao	fiscal	da	sala.

�	Leia	cuidadosamente	todas	as	questões	e	escolha	a	resposta	que	você	considera	correta.
�	Marque,	na	folha	de	respostas,	com	caneta	de	tinta	preta,	a	letra	correspondente	à	alternativa	que	você	escolheu.
�	A	duração	da	prova	é	de	3	horas,	já	incluído	o	tempo	para	o	preenchimento	da	folha	de	respostas.
�	Só	será	permitida	a	saída	definitiva	da	sala	e	do	prédio	após	transcorridos	75%	do	tempo	de	duração	da	prova.
�	Ao	sair,	você	entregará	ao	fiscal	a	folha	de	respostas	e	este	caderno,	podendo	levar	apenas	o	rascunho	de	gabarito,	
localizado	em	sua	carteira,	para	futura	conferência.

�	Até	que	você	saia	do	prédio,	todas	as	proibições	e	orientações	continuam	válidas.

aguarde a ordem do fiscal Para abrir este caderno de questões.

09.02.2020	|	manhã

Nome	do	candidato

Prédio sala carteiraInscriçãorG
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conhecimentos gerais

Língua Portuguesa

Leia a tirinha para responder às questões de números 01 a 03.

EI, PAI! TENHO
MUITAS COISAS PARA

CONVERSAR COM
VOCÊ!

É...? QUE
BOM...

... GERALMENTE VOCÊ
CONVERSA COMIGO
SOBRE AS MUITAS

COISAS QUE
VOCÊ NÃO TEM...

(Ciça, in: Pagando o pato, Coleção L&PM Pocket, vol. 551)

01. É correto afirmar que, no último quadrinho, o pai

(A) afirma que não tem muitas coisas para conversar 
com o filho.

(B) avisa que tem muitas coisas para conversar com o 
filho.

(C) critica o comportamento do filho por conversar com 
ele apenas para reivindicar coisas.

(D) repreende o filho, mas este surpreendentemente não 
fica muito assustado.

(E) reclama com o filho por este exagerar muito nas con-
versas longas e chatas.

02. Com a fala do 2o quadrinho – É...? Que bom... –, nota-se 
que o pai está contente, mas no último quadrinho ele é

(A) irônico.

(B) compreensivo.

(C) otimista.

(D) melancólico.

(E) afetuoso.

03. Na frase – Como pai e filho conversam entre si, fica claro, 
na tirinha, que se trata de uma relação entre os membros de 
uma família. – a palavra em destaque expressa sentido de

(A) finalidade.

(B) tempo.

(C) dúvida.

(D) comparação.

(E) causa.

Leia o texto para responder às questões de números 04 a 11.

Considerando-se que a vida social é fundamental à 
existência dos seres humanos, é na família que se dá início 
ao processo de socialização, educação e formação para o 
mundo. Os grupos familiares caracterizam-se por vínculos 
biológicos, mas sua constituição não se limita apenas ao 
aspecto da procriação e da preservação da espécie, pois é um 
fenômeno social.

As famílias são grupos primários, nos quais as relações 
entre os indivíduos são baseadas na força dos sentimentos 
entre as pessoas, o que justifica, muitas vezes, o amor existente 
entre pais e filhos adotivos, logo sem relação consanguínea.

Assim, laços que unem os indivíduos em família não 
são sustentados pela lógica da troca, a partir de um cálculo 
racional. Ao contrário, a família é um grupo informal, ao qual as 
pessoas estão ligadas por afeto e afinidade e, por conta desses 
sentimentos, criam vínculos que garantem a convivência, além 
da cooperação econômica.

Mesmo que por motivos quaisquer os indivíduos venham 
a se separar não mais residindo no mesmo local, obviamente 
continuam a constituir uma família, principalmente no aspecto 
legal.

Embora seja um fenômeno social presente em todas as 
culturas, os grupos familiares e as relações de parentesco 
manifestam-se de formas peculiares, dependendo dos 
costumes de um determinado povo ou sociedade, podendo 
sofrer alterações como consequência direta das transformações 
sociais, econômicas e políticas, dentro de uma mesma cultura.

(brasilescola.uol.com.br/sociologia/família-não-apenas-um-grupo-mas- 
um-fenomeno-social.htm. Acesso em 21.10.2019. Adaptado)

04. Com base nas informações do texto, é correto afirmar 
que

(A) a formação da família caracteriza-se por aspectos 
biológicos que se limitam à procriação e à preserva-
ção da espécie.

(B) o amor existente entre pais e filhos adotivos não  
depende da subjetividade característica do ambiente 
familiar.

(C) a ligação entre os membros de uma família deve ser 
baseada na lógica da troca e nas operações racionais.

(D) em cada grupo cultural, a família recebe influências 
diferentes e pode ter características diversas.

(E) os costumes de um determinado povo sofrem altera-
ções, sem manifestações da família.

05. Na frase do 1o parágrafo – Os grupos familiares  caracteri-
zam-se por vínculos biológicos, mas sua constituição não 
se limita apenas ao aspecto da procriação e da preserva-
ção da espécie, pois é um fenômeno social. – o autor

(A) faz uma exposição dos tipos de laços que definem 
uma família.

(B) descreve vários aspectos relacionados à procriação.

(C) ressalta a existência e a sobrevivência das pessoas.

(D) apresenta uma contradição entre vínculo biológico e  
fenômeno social.

(E) define detalhadamente os processos sociais.
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10. Releia o trecho:

... a família é um grupo informal, ao qual as pessoas 
estão ligadas por afeto e afinidade...

As palavras destacadas podem ser substituídas sem  
alteração de sentido, respectivamente, por:

(A) natural e dificuldade.

(B) excêntrico e simpatia.

(C) excêntrico e acomodação.

(D) descontraído e semelhança.

(E) determinado e simpatia.

11. Considere a passagem:

As famílias são grupos primários, nos quais as rela-
ções entre os indivíduos são baseadas na força dos sen-
timentos entre as pessoas, o que justifica, muitas vezes, 
o amor existente entre pais e filhos adotivos, logo sem 
relação consanguínea.

Nesse trecho, o vocábulo destacado que expressa o  
sentido de ausência e privação é:

(A) nos.

(B) entre.

(C) na.

(D) dos.

(E) sem.

12. Assinale a alternativa em que a pontuação está usada de 
acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.

(A) Lembranças da infância em família, são gravadas 
no coração, por isso momentos simples ficam ines-
quecíveis, sendo que o ingênuo ato de brincar juntos 
ajuda a formar um adulto mais feliz.

(B) Lembranças da infância em família são gravadas no 
coração por isso, momentos simples ficam inesquecí-
veis, sendo que o ingênuo ato de brincar juntos ajuda 
a formar um adulto mais feliz.

(C) Lembranças da infância em família são gravadas no 
coração, por isso momentos simples ficam, inesque-
cíveis, sendo que o ingênuo ato (de brincar juntos) 
ajuda a formar um adulto mais feliz.

(D) Lembranças da infância em família são gravadas no 
coração, por isso momentos simples ficam inesquecí-
veis, sendo que o ingênuo ato de brincar juntos ajuda 
a formar, um adulto mais feliz.

(E) Lembranças da infância em família são gravadas no 
coração, por isso momentos simples ficam inesquecí-
veis, sendo que o ingênuo ato de brincar juntos ajuda 
a formar um adulto mais feliz.

06. Uma frase que condiz com a informação do 4o parágrafo 
é:

(A) Principalmente do ponto de vista legal, se as pessoas 
de uma família forem morar em lugares diferentes, con-
tinuarão a fazer parte daquela família.

(B) Os motivos pelos quais os indivíduos se separam 
dentro de uma mesma família não podem ser motivos 
quaisquer e dependem do processo de socialização.

(C) Mesmo que o aspecto legal separe os membros de 
uma família, eles podem se encontrar e residir no 
mesmo local.

(D) A separação dos membros de uma família, obvia-
mente, acarreta, por qualquer motivo, desarticulação 
do núcleo familiar.

(E) A residência no mesmo local garante a estabilidade 
da constituição das pessoas.

07. Um título adequado ao texto é:

(A) Vínculos obscuros constituem uma família.

(B) A organização familiar como manifestação social.

(C) As relações das pessoas não implicam a família.

(D) A família é uma das instituições mais antigas.

(E) A família tem a função de formar um indivíduo feliz.

08. No último parágrafo, o autor

(A) alerta sobre os perigos relacionados à família e às 
mudanças culturais.

(B) apresenta uma lista das formas peculiares como a 
família se comporta numa mesma sociedade.

(C) informa sobre as diferentes influências que a família 
sofre de acordo com a sociedade em que está inserida.

(D) narra as atividades que um grupo familiar desenvolve 
em diferentes sociedades.

(E) lembra que a família não é o primeiro grupo social 
em que o indivíduo superará diferenças sociais.

09. Assinale a alternativa em que conste palavra com sentido 
figurado.

(A) Os grupos familiares caracterizam-se por vínculos 
biológicos...

(B) As famílias são grupos primários…

(C) ... laços que unem os indivíduos em família não são 
sustentados...

(D) Mesmo que por motivos quaisquer os indivíduos ve-
nham a se separar...

(E) ... um fenômeno social presente em todas as culturas...
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MateMática

16. Jéssica vai trocar os aventais dos funcionários de seu 
restaurante. A costureira pediu 90 centímetros de com-
primento de tecido para fazer cada avental. Para fazer 
16 aventais, Jéssica precisará entregar de tecido para a 
costureira, em metros, pelo menos,

(A) 13,60.

(B) 14,40.

(C) 15,20.

(D) 15,80.

(E) 16,90.

17. Maria dará uma festa e calculou para cada convidado 
700 mL de bebida. Sabendo-se que Maria convidará  
150 pessoas, o total, em litros, de bebida que Maria deverá 
comprar é de, pelo menos,

(A) 90.

(B) 97.

(C) 100.

(D) 105.

(E) 110.

18. Lúcia comprou 1,8 Kg de tomate na feira e pagou  
R$ 4,32. Também comprou 1 Kg de batata e pagou  
R$ 4,00. A diferença entre o valor do quilograma da  
batata em relação ao valor do quilograma do tomate  
nessa feira é

(A) R$ 1,60.

(B) R$ 1,50.

(C) R$ 1,40.

(D) R$ 1,30.

(E) R$ 1,20.

19. Thamiris está fazendo a contagem regressiva para sua 
viagem. Sabendo-se que faltam 81 dias para sua viagem, 
pode-se afirmar que faltam

(A) 9 semanas e 3 dias.

(B) 10 semanas e 3 dias.

(C) 10 semanas e 6 dias.

(D) 11 semanas.

(E) 11 semanas e 4 dias.

13. Assinale a alternativa que apresenta o emprego do pro-
nome e a colocação pronominal corretos de acordo com 
a norma-padrão da língua portuguesa.

(A) Os membros de uma família bem estruturada nunca 
se preocupam com as possíveis alterações sociais.

(B) É possível dizer que nos dias de hoje a família passa 
por forte reestruturação, mesmo assim precisamos 
preservar-lhe.

(C) Se fala pouco sobre a adoção de crianças, porque 
as famílias ainda preferem insistir em ter filhos  
biológicos.

(D) Quando sabe-se que pais e filhos são felizes, todos 
felicitam-los.

(E) A inclusão da mulher no mercado de trabalho  
causou-a transtornos, pois ela não dedica-se mais 
exclusivamente aos afazeres domésticos.

14. Assinale a alternativa em que a concordância das palavras 
está de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.

(A) Fazem muitos anos que a família vem sofrendo  
modificações em sua estrutura tradicional.

(B) Nas famílias modernas, o número de filhos vem sendo 
reduzido, além de as mulheres tornarem-se mães com 
mais idade.

(C) Os conflitos entre pais e filhos nem sempre significa 
desconstruções familiares.

(D) Muita afeição e muita compreensão é necessário 
para que uma família tenha convivência feliz.

(E) A família, geralmente, refletem a sociedade de seu 
tempo com os seus costumes.

15. Quanto à regência e ao uso da crase, está correta,  
segundo a norma-padrão da língua portuguesa, a frase:

(A) À partir de um grupo familiar, obtêm-se informações 
sobre os problemas de uma pessoa.

(B) Uma família cercada sob muito amor sempre propor-
ciona à felicidade.

(C) As pessoas não foram criadas para viverem sozi-
nhas, mas graças à Deus formam famílias, para as 
quais devem amar.

(D) Pais e filhos lembram sempre que se devem respeitar 
pelas diferenças entre as gerações, embora isso as 
vezes não ocorra.

(E) É inegável que cada um de nós carrega experiências 
diversas, porém devemos nossos valores à família.
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r a s c u n h o20. Clara fará coquetel de frutas para uma festa. Para cada 
20 convidados, Clara calculou 2,5 litros dessa bebida. 
Sabendo-se que para essa festa foram convidadas  
58 pessoas, o total de coquetel de frutas que Clara fará 
é de

(A) 6,0 L a 6,5 L.

(B) 6,5 L a 7,0 L.

(C) 7,0 L a 7,5 L.

(D) 7,5 L a 8,0 L.

(E) 8,0 L a 8,5 L.

21. Breno arrecadou 326,2 Kg de sabão em pó para doar 
às instituições filantrópicas de sua cidade. Ele conseguiu 
diferentes embalagens de sabão em pó: 23 pacotes de  
5 Kg, 48 pacotes de 2 Kg e o restante em pacotes de  
1,6 Kg. O total de pacotes de sabão em pó de 1,6 Kg que 
Breno arrecadou foi

(A) 56.

(B) 64.

(C) 72.

(D) 80.

(E) 88.

22. Letícia usa lentes de contato nos dois olhos. No estojo 
onde ela guarda as lentes para dormir, deve colocar  
3 mL de um produto para cada lente. Letícia comprou um 
recipiente desse produto com 120 mL. Se ela utilizar as 
lentes todos os dias e seguir a recomendação da quan-
tidade de produto corretamente, o número de dias que o 
produto desse recipiente durará é igual a

(A) 40.

(B) 35.

(C) 30.

(D) 25.

(E) 20.

23. Na Padaria Estrela, um bolo inteiro confeitado custa 

R$ 116,00. Gisele comprou  desse bolo e pagou por 

essa parte do bolo o valor de

(A) R$ 85,00.

(B) R$ 87,00.

(C) R$ 88,00.

(D) R$ 90,00.

(E) R$ 92,00.
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r a s c u n h o24. Benjamin foi comprar uma geladeira, e o modelo que ele 
desejava custava R$ 2.400,00 a prazo. Se pagar à vista, 
Benjamin terá 10% de desconto no valor. O valor dessa 
geladeira à vista é de

(A) R$ 2.260,00.

(B) R$ 2.240,00.

(C) R$ 2.200,00.

(D) R$ 2.160,00.

(E) R$ 2.000,00.

25. Um ambulatório médico agendou o total de 475 consul-
tas para o mês de janeiro. Nesse ambulatório, 12% das 
consultas agendadas nesse mês não foram realizadas. O 
número de consultas realizadas no mês de janeiro nesse 
ambulatório foi

(A) 408.

(B) 412.

(C) 418.

(D) 422.

(E) 428.

26. Paola compra verduras e legumes de uma empresa que 
faz entregas em domicílio. Ela recebeu a seguinte tabela 
com as ofertas da semana:

Ofertas da semana  
(válidas de 06.01.20 a 11.01.20)

Produto Preço – 1 quilograma

Banana prata R$ 3,20

Cebola R$ 2,60

Laranja pera R$ 2,00

Mamão R$ 6,00

Vagem R$ 9,00

Paola comprou 0,8 Kg de banana prata, 2 Kg de laranja 
pera e um mamão de 2,1 Kg. A compra de Paola totalizou 
o valor de

(A) R$ 15,16.

(B) R$ 16,60.

(C) R$ 17,60.

(D) R$ 19,16.

(E) R$ 20,60.
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30. André comprou uma lona retangular para toldo de 2,5 m 
de comprimento por 2,0 m de largura. Pagou o total de 
R$ 1.050,00. O valor do metro quadrado da lona desse 
toldo é

(A) R$ 175,00.

(B) R$ 180,00.

(C) R$ 190,00.

(D) R$ 200,00.

(E) R$ 210,00. 

r a s c u n h o

Considere a tabela para responder às questões de números 
27 e 28.

Cardápio Casa da Família

Pratos Preço  
Meia Porção

Preço  
Porção Inteira

Picanha Grelhada R$ 18,80 R$ 29,60

Filé Mignon à Parmegiana R$ 17,75 R$ 27,50

Strogonoff de Filé Mignon R$ 16,70 R$ 25,40

Filé de Frango Grelhado R$ 14,30 R$ 20,60

Linguiça Grelhada R$ 12,15 R$ 16,30

Peixe à Dorê R$ 13,40 R$ 18,80

27. No restaurante Casa da Família, o cardápio traz opções 
de porção inteira e meia porção. Uma família foi almoçar 
e pediu uma porção inteira de picanha grelhada, meia 
porção de strogonoff de filé mignon e uma porção inteira 
de peixe à dorê. O valor total que essa família gastou 
com os pratos pedidos foi

(A) R$ 48,90.

(B) R$ 65,10.

(C) R$ 66,15.

(D) R$ 73,80.

(E) R$ 82,50.

28. O restaurante Casa da Família faz entregas em domicí-
lio. Cobra o mesmo valor dos pratos do cardápio e um 
acréscimo de R$ 4,50 pela entrega. Janaina pediu meia 
porção de filé mignon à parmegiana e meia porção de filé 
de frango grelhado para serem entregues em sua casa. 
Janaina solicitou ao restaurante que enviasse troco para 
R$ 50,00. O troco que Janaina deve receber é

(A) R$ 9,55.

(B) R$ 10,45.

(C) R$ 11,65.

(D) R$ 13,45.

(E) R$ 17,95.

29. Kelly vai colocar moldura de gesso em toda a volta do 
teto de seu consultório. Sabendo-se que seu consultório 
é retangular e possui 3,8 m por 2,6 m de comprimento, a 
moldura de gesso terá, em metros, o total de

(A) 12,8 m.

(B) 10,7 m.

(C) 10,2 m.

(D) 9,0 m.

(E) 6,4 m.
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33. Joelma prestou concurso para recreacionista em um 
município do litoral paulista. Se aprovada, entre suas 
atribuições, estão as de executar e planejar atividades 
de recreação e lazer para crianças na faixa pré-escolar, 
por exemplo: jogos pré-esportivos, gincanas, brincadei-
ras lúdicas entre outras. Uma das questões do concurso 
apresentava a atividade denominada “A Corrida do Saci”, 
que tem como objetivo trabalhar a coordenação motora, 
o equilíbrio e a velocidade. Essa brincadeira consiste em 
se ter uma linha de partida e uma de chegada. As crian-
ças deverão ficar posicionadas na linha de partida, segu-
rando uma das pernas flexionadas para trás, na posição 
de saci. Quando for dado o sinal, elas devem sair pulando 
até alcançarem a linha de chegada. Ganhará aquela que, 
sem pôr os dois pés no chão, conseguir ultrapassar a 
linha de chegada em primeiro lugar. A questão indagava 
para que faixa etária essa atividade lúdica é adequada. 

Sabendo-se que Joelma acertou a questão, qual das 
alternativas a seguir ela assinalou?

(A) De zero a 6 meses de idade.

(B) De 6 meses a 1 ano de idade.

(C) De 1 ano a 2 anos de idade.

(D) De 2 anos a 3 anos de idade.

(E) De 4 anos a 5 anos de idade.

34. Muitas pessoas pensam que para ser recreacionista é 
suficiente ser animado, mas, isso é um grande equívoco, 
pois é fundamental que esse profissional tenha sólidos 
conhecimentos em lazer, ludicidade e atividades voltadas 
para diferentes tipos de público. Otávio é recreacionista 
em uma instituição que atende crianças entre 0 e 6 anos 
de idade. Ao desenvolver suas atribuições, ele procura 
proporcionar-lhes, de forma lúdica e prazerosa, conhe-
cimentos sobre hábitos e práticas de higiene. Uma das 
atividades que ele desenvolve segue o seguinte roteiro: 
1. Contar uma historinha envolvendo hábitos de higiene. 
2. Ensinar uma pequena música relacionada à historinha, 
acompanhada de gestos e de mímicas. 3. Fornecer uma 
folha em branco para que a criança represente a história, 
destacando o que mais chamou a sua atenção. 4. Para 
finalizar, expor os desenhos num varal (cordel).

Para qual faixa etária essa atividade é adequada?

(A) Acima de 5 anos de idade.

(B) Abaixo de 6 meses de idade.

(C) Entre 6 meses e 1 ano de idade.

(D) Entre 1 ano e 1,5 ano de idade.

(E) Entre 2 anos e 2,5 anos de idade.

conhecimentos esPecíficos

31. Vinicius, estudando para o concurso de recreacionista, 
promovido pela prefeitura de Cananeia, ficou em dúvi-
da sobre os objetivos e a importância da educação pré-
-escolar. A partir dessa dúvida, ele procurou respostas 
na legislação e, ao consultar o art. 29 da Lei Federal 
no 9.394/96 (LDBEN), verificou que esse artigo dispõe 
que a educação infantil, primeira etapa da educação 
básica, tem como finalidade

(A) o cuidar da criança de três até seis anos de idade.

(B) a preparação da criança para o ensino fundamental.

(C) a alfabetização de todas as crianças até cinco anos 
de idade.

(D) o desenvolvimento integral da criança até cinco anos 
de idade.

(E) o desenvolvimento intelectual da criança até cinco 
anos de idade.

32. Aqueles que ignoram o processo do desenvolvimento 
infantil, não raro, exigem das crianças comportamentos 
que estão acima de sua maturidade física, emocional, 
cognitiva ou psicossocial. Celso, recreacionista em uma 
ONG, lida com crianças de três anos, e sabe que nessa 
faixa etária elas já possuem um bom equilíbrio e controle 
do corpo: conseguem andar, dançar, pular, chutar bola. 
Quanto à comunicação oral, possuem bom entendimento 
da língua materna e razoável vocabulário, falam senten-
ças compreensíveis, mesmo que cometam alguns erros 
de pronúncia e de concordância. Ainda não reconhecem 
a ordenação do tempo, por isso o ontem e o amanhã são 
conceitos em construção. Socialmente, as crianças de 
três anos são egocêntricas, incapazes de entender que 
seus pontos de vista, pensamentos, motivos, intenções 
e atitudes, são diferentes aos dos outros. Quanto ao de-
senvolvimento sexual, nessa idade, ocorre a descoberta 
do corpo, especialmente dos órgãos genitais, e é comum 
surgirem as primeiras perguntas sobre como nascem os 
bebês.

Levando em consideração o que foi anteriormente expos-
to e considerando que Celso irá planejar atividades de 
recreação para crianças de três anos, ele poderá incluir, 
no seu planejamento, atividades que envolvam

(A) desenvolvimento vigoroso de músculos e ossos, 
tais como: pilates, exercícios com pesos, como a 
musculação.

(B) competição, tais como: corrida de carrinho de mão 
(uma criança se apoia no chão com as palmas das 
mãos enquanto a outra a segura pelos pés para a 
corrida); hóquei em patins.

(C) corridas livres, brincadeiras de pular, de chutar, de 
agarrar objetos ou de dançar, sem exigência de re-
gras, tais como: chutar e agarrar bolas livremente.

(D) ritmos bem marcados e coreografia, tais como: dan-
ças (de salão, jazz, rumba, zumba, forró, zouk, axé, 
entre outras).

(E) cumprimento de regras complexas e bem definidas, 
tais como: jogos coletivos (basquetebol, handebol, 
voleibol).
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Leia o texto para responder às questões de números 38 e 39.

No dia 13 de junho de 2019, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA (Lei Federal no 8.069/90) completou vinte 
e nove anos de existência. Ele regulamenta os direitos das 
crianças e dos adolescentes brasileiros e foi inspirado pelos 
projetos fornecidos pela Constituição Federal de 1988. Hoje, 
é considerado o maior e mais importante marco jurídico des-
tinado à proteção dos direitos de crianças e adolescentes no 
País.

38. O art. 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 
dispõe sobre as atribuições do Conselho Tutelar, sendo 
uma delas a de “representar ao        para efeito 
das ações de perda ou suspensão do poder familiar, após 
esgotadas as possibilidades de manutenção da criança 
ou do adolescente junto à família natural”.

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna do texto.

(A) Poder Legislativo

(B) Ministério Público

(C) Delegado de Polícia

(D) Juizado de Causas Familiares

(E) Juizado da Infância e Juventude

39. O art. 137 do Estatuto da Criança e do Adolescente 
dispõe que as decisões do Conselho Tutelar somente 
poderão ser revistas a pedido de quem tenha legítimo 
interesse. Conforme esse mesmo art. 137, por quem 
essas decisões poderão ser revistas?

(A) Pelo Ministério Público.

(B) Pelo Prefeito Municipal.

(C) Pela Diretoria de Ensino.

(D) Pela Autoridade Judiciária.

(E) Pelo Delegado de Polícia.

40. Rafael, Recreacionista na Prefeitura de Cananeia, foi 
questionado sobre como, no Brasil, ocorre legalmente 
o atendimento proporcionado pelas creches. Para res-
ponder a tal questionamento, buscou embasamento na 
Lei Federal no 9.394/96 (LDBEN), especificamente no  
art. 30, o qual dispõe, em seu item I, que as creches, ou 
entidades equivalentes, atenderão crianças de

(A) até três anos de idade.

(B) até quatro anos de idade.

(C) três a cinco anos de idade.

(D) quatro a cinco anos de idade.

(E) cinco e seis anos de idade.

35. Sabe-se que a relação estabelecida entre a família e a 
criança pré-escolar exerce grande influência no desen-
volvimento dessa criança. Estudos mostram que, quando 
saudável, tal relação influencia positivamente na autoes-
tima, nos desenvolvimentos cognitivo e social e no com-
portamento geral da criança. Entretanto, para além de 
um relacionamento satisfatório entre a família e a criança, 
para que esta tenha um desenvolvimento integral satisfa-
tório, é preciso uma boa interação família-escola. Essa 
interação exige que as duas instituições sociais mante-
nham entre si uma adequada comunicação. No caso das 
crianças de zero a dois anos, frequentadoras de creches 
que utilizam agenda como meio de comunicação família-
-escola, o ideal é que essa agenda seja preenchida

(A) quinzenalmente.

(B) ocasionalmente.

(C) semanalmente.

(D) mensalmente.

(E) diariamente.

36. Vera participou de um encontro de recreacionistas pro-
movido pelo município onde trabalha. Em tal ocasião, o 
organizador do evento comentou a respeito do art. 31 da 
LDBEN – Lei Federal no 9.394/96, o qual dispõe sobre 
a avaliação das atividades desenvolvidas na pré-escola. 
Segundo esse artigo, na educação infantil, a avaliação 
deve ser feita mediante acompanhamento e registro do 
desenvolvimento da criança,

(A) com o objetivo de promoção.

(B) sem o objetivo de promoção.

(C) tão-somente para satisfazer a curiosidade dos pais.

(D) exclusivamente com vistas ao cumprimento das exi-
gências legais.

(E) com ou sem objetivo de promoção, a depender do 
regimento escolar.

37. Gisele, ao se preparar para o concurso de recreacionista 
da Prefeitura de Cananeia, se deparou com o art. 214 
da Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988, o qual dispõe: “A lei estabelecerá o plano nacio-
nal de educação, de duração decenal, com o objetivo de 
articular o sistema nacional de educação em regime de 
colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estra-
tégias de implementação para assegurar a manutenção 
e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, 
etapas e modalidades por meio de ações integradas dos 
poderes públicos das diferentes esferas federativas que 
conduzam a (...)” diversos objetivos. Segundo o referido 
artigo, um desses objetivos é a

(A) valorização do professor.

(B) criação de escolas especiais.

(C) erradicação do analfabetismo.

(D) privatização do ensino superior.

(E) elaboração de um currículo para as crianças de 
baixa renda.
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