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INSTRUÇÕES
1.Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.

2.Escreva, abaixo, seu número de inscrição.

3.A interpretação das questões é parte do processo de avaliação,
não sendo permitidas perguntas aos Aplicadores de Prova.

4.Nesta prova, as questões são de Múltipla Escolha com quatro
alternativas cada uma, das quais somente uma é a correta.

5.Ao receber o cartão-resposta, examine, e assine-o.

6.Transcreva para o cartão-resposta o resultado que julgar correto
em  cada  questão,  preenchendo  completamente  o  espaço
correspondente, à caneta com tinta azul-escura ou preta.

7.No cartão-resposta, marcação de mais de uma alternativa em
uma mesma questão, rasuras e preenchimento além dos limites
do espaço destinado para cada marcação, anularão a questão.

8.Não  haverá  substituição  do  cartão-resposta  por  erro  de
preenchimento.

9.Não  serão  permitidas  consultas,  empréstimos  e  comunicação
entre  candidatos,  bem  como  o  uso  de  livros,  apontamentos  e
equipamentos eletrônicos. O não cumprimento dessas exigências
implicará a exclusão do candidato.

10.Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao
fiscal. Aguarde autorização para devolver o cartão-resposta.

11.O tempo para o preenchimento do cartão-resposta está contido
na duração desta prova.
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Língua Portuguesa

Leia o texto abaixo e responda as questões 1, 2, e 3. 
"No silêncio das crianças há um programa de vida: sonhos. É dos sonhos que nasce a inteligência. A
inteligência é a ferramenta que o corpo usa para transformar os seus sonhos em realidade. É preciso
escutar para que a inteligência desabroche”. (Rubem Alves)

Questão 01
No excerto: “É dos sonhos que nasce a inteligência.”, a figura de linguagem usada pelo autor é uma:
A) Metonímia
B) Prosopopéia
C) Sinestesia
D) Hipérbole

Questão 02
No  recorte:  “No  silêncio  das  crianças  há  UM  PROGRAMA DE  VIDA [..]”,  o  termo  destacado,  em
maiúsculo, é classificado como:
A) sujeito
B) predicado
C) objeto
D) adjunto

Questão 03
No trecho:  “É  preciso  escutar  PARA QUE a  inteligência  desabroche.”,  a  conjunção  destacada,  em
maiúsculo, introduz uma oração que expressa:
A) causalidade
B) concessão
C) consequência
D) finalidade

Questão 04
Marque a resposta cuja frase apresenta numeral:
A) Nenhum ser vivo foi desprezado.
B) Nem um estudante deixou de ler o livro.
C) Um dia desses passo aí.
D) O resultado da polêmica conheceremos num outro momento qualquer. 

Questão 05
Assinale a resposta que apresenta objeto indireto:
A) A resposta foi favorável à defesa.
B) As mães guardam segredos das avós.
C) Sim, obedeço a meus pais.
D) Saímos cedo demais.

Questão 06
Assinale a opção cuja resposta não apresenta verbo de ligação:
A) Ela apareceu acelerando.
B) Andamos meio desligados. 
C) Por horas permanecemos aflitos.
D) Continuaremos fiéis até morte.

Questão 07
Marque a alternativa na qual a crase foi usada incorretamente:
A) Vou à terra dos meus antepassados.
B) Aportei meu barquinho à terra, depois que a pandemia passou.
C) Todo cidadão tem amor à terra na qual nasceu. 
D) As gaivotas dão voos rasantes à terra.



Questão 08
Assinale a resposta cujas palavras estão, todas, escritas corretamente:
A) entertimento, inresposável, rúbrica 
B) aerioporto, cabelerero, eletrecista
C) sombrancelha, freiada, bandeija
D) entretenimento, irresponsável, rubrica

Questão 09
Selecione a resposta em que todas as palavras são homófonas:
A) jogo/jogo, colher/colher, acordo/acordo
B) seja/seje, menos/menas, comprimento/cumprimento
C) xeque/cheque, conserto/concerto, estrato/extrato
D) bom/mau, bem/mal, sem/cem

Questão 10
Assinale a assertiva onde o uso do verbo “haver”, não corresponde a norma culta:
A) Haverá alterações no calendário escolar.
B) Haverão alterações no calendário escolar.
C) Havia sinais de fumaça no céu.
D) Há muitos candidatos à vaga.

Matemática

Questão 11
A área de um paralelogramo com 9dm de base e 5dm de altura é:
A) 28dm²
B) 38dm
C) 45dm²
D) 50dm

Questão 12
Considerando o conjunto dos múltiplos de 5, podemos concluir que:
A) O número 15 não faz parte desse conjunto
B) O zero não faz parte de nenhum conjunto numérico
C) O conjunto dos múltiplos de 5 podem ser representados como: M ( 5 ) = {0, 5, 10, 15,….}
D) Os quatro primeiros múltiplos de 5 são: 5, 11, 15, 20

Questão 13
Efetuando (2x + 4).(3x + 5), obtém-se:
A) 6x² + 22x + 20
B) 6x + 22 + 20
C) 6x² + 2x + 15
D) x² + 2x + 20

Questão 14
Em  uma  fábrica  têxtil,  12  costureiras  fazem  480  máscaras  em  4  dias.  Quantas  costureiras  são
necessárias para que sejam feitas 1080 máscaras em 12 dias? 
A) 3 costureiras
B) 6 costureiras
C) 9 costureiras
D) 15 costureiras

Questão 15
Qual o número fracionário que multiplicado por 2/5 dá como resultado 1 é?
A) 2/5
B) 5/2
C) 1/2
D) 1/5



Conhecimentos Gerais e Atualidades

Questão 16
Um bombardeio americano ao aeroporto de Bagdá, em janeiro deste ano, matou  um dos homens mais
poderosos do Irã, o general:
a) Qassem Soleimani.
b) Sayyid Ali Khamenei
c) Ataollah Salehi
d) Samuel B. Roberts

Questão 17
Incêndios na ______________________, são comuns, fazem parte da ecologia local, mas em setembro
de 2019, a combinação de secas e o calor recorde, tornaram os incêndios na temporada de fogo mais
longa registrada pelo país. A alternativa que completa a lacuna acima é:
a) Estados Unidos.
b) Inglaterra.
c) Autrália.
d) Rússia.

Questão 18
Harry e Meghan anunciaram que querem "recuar" de seus papéis como "membros seniores" da família
real  e "trabalhar para se tornarem financeiramente independentes".  Esse trecho foi  retirado de uma
notícia de jornal virtual, e diz respeito a decisão do príncipe de que país?
a) China.
b) Japão
c) Reino Unido.
d) Rússia.

Questão 19
Em janeiro de 2020 completou-se 1 ano da tragédia provocada pelo rompimento de uma barragem da
Vale, em Minas Gerais, conhecida como tragédia de:
a) De Belo Horizonte.
b) De Suzano.
c) De Niterói.
d) De Brumadinho.

Questão 20
Qual o ex-jogador de basquete norte-americano que morreu em um acidente de helicóptero na cidade de
Calabasas, na Califórnia, junto com sua filha de 13 anos, em janeiro deste ano, noticiado por toda mídia
internacional, causando comoção no esporte. 
a) Kobe Bryant.
b) Bob Cousy.
c) Kevin Durant.
d) Stephen Curry.

Conhecimentos Específicos

Questão 21
Na  Educação  Infantil,  as  aprendizagens  e  o  desenvolvimento  das  crianças  têm  como  finalidade
assegurar aos alunos os direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se,
fundamental nessa etapa da educação. Na Base Nacional Comum Curricular,  a organização curricular
da Educação Infantil  estrutura-se em cinco campos de experiências.  Em relação a estes campos de
experiência, analise as afirmativas abaixo:
 
I - O eu, o outro e o nós – É na interação apenas com os pares (colegas da mesma faixa etária) que as
crianças vão constituindo um modo próprio de agir, sentir e pensar e vão descobrindo que existem outros



modos de vida, pessoas diferentes, com outros pontos de vista. 
II  -  Corpo,  gestos  e  movimentos –  Com  o  corpo  (por  meio  dos  sentidos,  gestos,  movimentos
impulsivos ou intencionais, coordenados ou espontâneos), as crianças, desde cedo, exploram o mundo,
o  espaço  e  os  objetos  do  seu  entorno,  estabelecem relações,  expressam-se,  brincam e  produzem
conhecimentos  sobre  si,  sobre  o  outro,  sobre  o  universo  social  e  cultural,  tornando-se,
progressivamente, conscientes dessa corporeidade. 
III  -  Traços,  sons,  cores  e  formas –  Conviver  com diferentes  manifestações  artísticas,  culturais  e
científicas, locais e universais, no cotidiano da instituição escolar, possibilita às crianças, por meio de
experiências diversificadas, vivenciar diversas formas de expressão e linguagens, como as artes visuais
(pintura, modelagem, colagem, fotografia etc.), a música, o teatro, a dança e o audiovisual, entre outras.
 
Com relação as afirmativas acima podemos afirmar que:
A) Apenas a afirmativa I está correta;
B) Apenas a afirmativa II está correta;
C) Todas as afirmativas estão corretas;
D) Apenas a afirmativa I está incorreta; 

Questão 22
De  acordo  com  a  Lei  Complementar  180/2013,  são  atribuições  do  professor,  exceto:

a)  Participar  da  elaboração,  execução  e  avaliação  da  proposta  pedagógica  da  Unidade  Escolar;
b)  Fornecer  dados  e  apresentar  relatórios  de  suas  atividades  quando  solicitado;
c) Participar ativamente de reuniões administrativas, pedagógicas e de conselhos de classe promovidas
pela Unidade Escolar e Secretaria Municipal da Educação;
d)  Ministrar  aulas  de  qualidade,  motivadoras  e  criativas,  com  metodologia  padronizada,  cumprindo
rigorosamente os dias letivos e horários estabelecidos pela escola;

Questão 23
Em relação aos princípios da Educação Básica, conforme artigo 3º da LDB (Lei das Diretrizes e Bases
da Educação Nacional), analise as afirmativas abaixo:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber;
III - respeito à liberdade de expressão e apreço à intolerância;

As afirmativas corretas são:
a) I, II e III;
b) II, III;
c) I e II;
d) Todas;

Questão 24
Considerando as atribuições do Conselho Tutelar constantes no artigo 136 do Estatuto da Criança e do
Adolescente, são atribuições deste Conselho, exceto:

a) atender e aconselhar os pais ou responsável.
b) requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social,  previdência, trabalho e
segurança;
c) encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra
os direitos da criança ou adolescente;
d) expedir notificações judiciais;

Questão 25
A posição  dos  pais  com  relação  às  propostas  educacionais  da  escola  é  extremamente  relevante.
Assinale  a alternativa  que se enquadra ao papel  dos  pais  ou responsáveis  segundo o Estatuto da
Criança e do Adolescente. 

a) Os pais ou responsáveis devem ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição
das propostas educacionais;
b) A obrigação é ter conhecimento da Proposta Educacional da Escola, mais não podem participar de



sua elaboração, pois esta tarefa compete exclusivamente aos professores;
c)  Os pais são quem devem elaborar a proposta educacional da escola, pois são eles quem melhor
conhecem os alunos podendo identificar as principais metodologias de ensino;
d) Os pais têm direito de conhecer as propostas educacionais da escola, porém não devem em nenhuma
hipótese opinar sobre a formulação das mesmas.

Questão 26
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a educação infantil, considerada a
primeira etapa da educação básica, tem como objetivo ou finalidade: 

a) Preparar a criança para ingressar no Ensino Fundamental, alfabetizando-a durante a pré-escola.
b) O desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade.
c) Atender as crianças em situação de vulnerabilidade social e econômica.
d) Apenas educar e cuidar,

Questão 27
Na Educação Infantil, por se tratar de crianças pequenas, é de fundamental importância que o professor
detenha alguns conhecimentos básicos em Primeiros Socorros. Em relação a este tema, observe as
afirmativas abaixo:

I.  Em caso de engasgamento, a recomendação é abraçar a pessoa por trás e, na altura do umbigo,
pressionar repetidas vezes até que a vítima cuspa o objeto que está obstruindo a passagem de ar.
II.  Se precisar prestar socorro em caso de sangramentos é indicado uma luva para tocar o local (ela
pode  ser  substituída  por  uma  sacola  plástica  limpa).  Você  deverá  posicionar  a  vítima  deitada  e
preferencialmente com a região do machucado elevada.  Limpe a ferida internamente.  Faça pressão
contínua por cerca de 20 minutos para estancar o sangramento.
III. Em caso de afogamento, o primeiro passo deve ser verificar se a vítima está respirando observando
se o tórax infla ou não. Caso ela esteja respirando é necessário colocá-la de lado para que ela não
sufoque se começar a vomitar.
IV. Em caso de fratura óssea exposta, ou seja, com exposição dos ossos, nunca tente realinhar o osso,
pois isso pode agravar a situação, e coloque um pano limpo ou gaze sobre a lesão.
 
Em relação as afirmativas acima é correto afirmar:
a. Todas as alternativas estão corretas;
b. Apenas a afirmativa II está incorreta;
c. Apenas a afirmativa I está incorreta;
d. Apenas as afirmativas I e IV estão corretas;

Questão 28
Relativo a oferta de Educação Infantil  e a matrícula nessa etapa educacional,  assinale a alternativa
correta:

a. O Estado não é obrigado a garantir  a oferta de Educação Infantil  gratuita,  é obrigação da família
cuidar das crianças até os 4 anos de idade. 
b. É obrigatória a matrícula na Educação Infantil de crianças que completam 4 ou 5 anos até o dia 31 de
março do ano em que ocorrer a matrícula.
c. As crianças que completam 6 anos antes do dia 31 de março devem ser matriculadas na Educação
Infantil.
d. Os pais ou responsáveis são obrigados a matricular seus filhos na Educação Infantil a partir dos dois
anos de idade. 

Questão 29
Em relação aos Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (RCNEI) e aos princípios
que fundamentam a ação pedagógica para a Educação Infantil, assinale a alternativa incorreta:

a. A socialização das crianças ocorre por meio de sua participação e inserção nas diversificadas práticas
sociais e familiares, exceto, os valores oriundos de grupos sociais minoritários. 
b. O respeito à dignidade e aos direitos das crianças, consideradas nas suas diferenças individuais,
sociais, econômicas, culturais, étnicas e religiosas, são aspectos fundamentais. 



c.  A criança tem o direito de brincar,  como forma particular  de expressão,  pensamento,  interação e
comunicação infantil. 
d. As crianças devem ter acesso aos bens socioculturais disponíveis, ampliando o desenvolvimento das
capacidades relativas  à expressão,  à comunicação,  à interação social,  ao pensamento,  à ética  e à
estética.

Questão 30
De acordo com as Diretrizes Curriculares nacionais para a Educação Infantil / Brasília: MEC SEB, 2010,
as práticas pedagógicas para a Educação Infantil, devem ter como eixos norteadores: 

a. Disciplina e apropriação da linguagem oral e escrita. 
b. Interação e aprendizagem.
c. Brincadeira e apropriação da linguagem escrita. 
d. Interações e a brincadeira.


