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LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO 

O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, 

afirmou que o governo estuda flexibilizar 

algumas das medidas de isolamento até o fim 

de abril, desde que haja respaldo da ciência.  

A declaração foi dada em entrevista à rede 

britânica BBC, em meio à tendência de 

desaceleração da pandemia do novo 

coronavírus (Sars-CoV-2) no país, onde o 

balanço oficial contabiliza cerca de 140 mil 

casos e 17,6 mil mortes.  

"Precisamos escolher setores que possam 

recomeçar sua atividade. Se os cientistas 

confirmarem isso, podemos começar a relaxar 

algumas das medidas já no fim deste mês", 

disse.  

As restrições à circulação entraram em vigor 

em 10 de março, enquanto o veto a atividades 

produtivas não-estratégicas passou a valer no 

fim do mês passado. As medidas ficam em 

vigor ao menos até 13 de abril, mas a 

declaração de Conte aponta para uma nova 

prorrogação. Segundo informações de 

bastidores, a chamada "fase 2" da pandemia 

deve se desenvolver em duas etapas: a primeira 

seria de pequenas aberturas para as atividades 

produtivas; e a segunda seria com regras mais 

flexíveis para a circulação de pessoas.  

A ANSA apurou que o comitê técnico-

científico que assessora o governo na crise já 

estaria preparando um mapa com o nível de 

risco de todas as atividades produtivas para 

indicar quais poderiam ser retomadas. As 

empresas seriam divididas em três categorias: 

risco baixo, médio e alto, sendo que cada uma 

comportaria medidas e níveis de 

distanciamento específicos.  

Com a desaceleração do ritmo de contágio, a 

Itália busca agora zerar o número de novos 

casos por dia, o que fará o país ganhar tempo 

para resolver a carência de testes para 

diagnósticos e formar um cenário mais preciso 

do tamanho da pandemia - a própria Defesa 

Civil admite que o número real de casos pode 

ser 10 vezes maior que o divulgado. 

(PRIMEIRO-MINISTRO prevê reabertura da 

Itália ainda em abril. Terra. 2020. Disponível 

em:<https://www.terra.com.br/noticias/corona

virus/primeiro-ministro-preve-reabertura-da-

italia-ainda-em-

abril,3fa96e2a017ac456f0ccd870b9efc4cb8n8

6qzef.html>. 

 

QUESTÃO 01 

De acordo com o texto, analise os itens a seguir 

e, ao final, assinale a alternativa CORRETA: 

I – O governo estuda flexibilizar o isolamento 

na Itália. 

II – A pandemia na Itália está em fase de 

aceleração, devido a quantidade de mortes 

computadas. 

III – Sem respaldo da ciência, o primeiro-

ministro da Itália pretende escolher setores que 

possam recomeçar sua atividade. 

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros.   

QUESTÃO 02 

De acordo com o texto, analise os itens a seguir 

e, ao final, assinale a alternativa CORRETA: 

I- O número de mortes na Itália é de 140 mil. 

II- Com a declaração do primeiro-ministro as 

medidas de restrições apontam para uma nova 

prorrogação. 

III- Mapa de nível de risco indicará quais 

atividades podem ser retomadas. 

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.  

(E) Todos itens são verdadeiros.   
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QUESTÃO 03 

No texto, o verbo poder “poderiam” está em 

qual tempo verbal?  

(A) futuro do pretérito. 

(B) pretérito mais-que-perfeito. 

(C) pretérito imperfeito. 

(D) pretérito perfeito. 

(E) imperativo afirmativo. 

QUESTÃO 04 

Quanto ao uso de pronome possessivo, indique 

a alternativa INCORRETA: 

(A) Minha prima se casou ontem. 

(B) Pintei as minhas unhas. 

(C) Nossa casa é grande. 

(D) Seu pai é idoso. 

(E) Meu filho completou dois anos. 

QUESTÃO 05 

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao 

uso da vírgula: 

(A) Lara, chegou ontem no México. 

(B) Gabriel, você foi na pizzaria? 

(C) Não veio almoçar, mas telefonou. 

(D) Ou estuda muito, ou reprova. 

(E) Pedro disse que Maria, sua mãe, saiu de 

casa na véspera do Natal. 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO 

LÓGICO 

QUESTÃO 06 

Uma máquina costura 100 peças de roupas a 

cada 4 (quatro) horas. Sabendo que ela pode 

funcionar 16 (dezesseis) horas, quantas peças 

de roupas ela consegue costurar em um dia? 

(A) 200.  

(B) 250.  

(C) 350.  

(D) 400.  

(E) 500.  

 

QUESTÃO 07 

Uma confeitaria faz 480 (quatrocentos e 

oitenta) bolos em 6 dias com 4 funcionários 

trabalhando. Quantos funcionários seriam 

necessários para que essa confeitaria fizesse 

640 bolos em 4 dias?  

(A) 7.  

(B) 8.  

(C) 9.  

(D) 10.  

(E) 12.   

QUESTÃO 08 

Assinale a alternativa que apresenta 

corretamente o resultado para a seguinte 

equação de primeiro grau:  

19 + 2x – 13 = 10 – 20 

(A) 2.  

(B) 4.  

(C) 6.  

(D) -4. 

(E) -8. 

 

QUESTÃO 09 

Em um determinado hospital há 460 

(quatrocentos e sessenta) leitos. Ocorre que, 

em decorrência do surto de uma certa 

epidemia, pretende-se aumentar esse número 

em 30%. Se isso se concretizar, referido 

hospital passará a ter a seguinte quantidade de 

leitos:  

(A) 488.  

(B) 512.  

(C) 546.  

(D) 588.  

(E) 598.  
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QUESTÃO 10 

Assinale a alternativa que apresenta 

corretamente o resultado para a seguinte 

operação com números reais: 

201 + 21 x 11 

(A) 432.  

(B) 446.  

(C) 451.  

(D) 483.  

(E) 491.  

LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL 

QUESTÃO 11 

A escola de qualidade social adota como 

centralidade _____________ e 

____________. 

Marque a alternativa que preenche de forma 

correta as lacunas acima. 

(A) o professor e o estudante.  

(B)  o professor e o ensino educacional. 

(C) o estudante e o ensino educacional. 

(D) o estudante e a aprendizagem. 

(E) o estudante e a escola.   

QUESTÃO 12 

Analise os itens a seguir e, ao final, assinale a 

alternativa correta. 

Os três anos iniciais do Ensino Fundamental 

devem assegurar: 

I – a alfabetização e o letramento. 

II – o desenvolvimento das diversas formas de 

expressão, incluindo o aprendizado da Língua 

Portuguesa, a Literatura, a Música e demais 

artes, a Educação Física, assim como o 

aprendizado da Matemática, da Ciência, da 

História e da Geografia. 

III – a continuidade da aprendizagem, tendo 

em conta a complexidade do processo de 

alfabetização e os prejuízos que a repetência 

pode causar no Ensino Fundamental como um 

todo e, particularmente, na passagem do 

primeiro para o segundo ano de escolaridade e 

deste para o terceiro.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros.   

QUESTÃO 13 

O projeto pedagógico da escola de ensino 

regular deve institucionalizar a oferta do 

Atendimento Educacional Especializado 

prevendo na sua organização, EXCETO: 

(A) sala de recursos multifuncionais: espaço 

físico, mobiliário, materiais didáticos, recursos 

pedagógicos e de acessibilidade e 

equipamentos específicos. 

(B) outros profissionais da educação: tradutor 

e intérprete de Língua Brasileira de Sinais, 

guia-intérprete e outros que atuem no apoio, 

principalmente às atividades de alimentação, 

higiene e locomoção. 

(C) cronograma de atendimento aos pais. 

(D) matrícula no AEE de alunos matriculados 

no ensino regular da própria escola ou de outra 

escola. 

(E) professores para o exercício da docência do 

AEE. 

QUESTÃO 14 

Analise os itens a seguir e, ao final, assinale a 

alternativa correta. 

Consideram-se educandos com necessidades 

educacionais especiais os que, durante o 

processo educacional, apresentarem: 

I - dificuldades acentuadas de aprendizagem 

ou limitações no processo de desenvolvimento 

que dificultem o acompanhamento das 

atividades curriculares, compreendidas em 

dois grupos. 

II – altas habilidades/superdotação, grande 

facilidade de aprendizagem que os leve a 

dominar rapidamente conceitos, 

procedimentos e atitudes. 

III- facilidades de comunicação e sinalização 

diferenciadas dos demais alunos, demandando 

a utilização de linguagens e códigos aplicáveis; 

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros.     
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QUESTÃO 15 

Salvo na condição de aprendiz, é proibido 

qualquer trabalho a menores de: 

(A) treze anos de idade. 

(B) quatorze anos de idade. 

(C) quinze anos de idade. 

(D) dezesseis anos de idade. 

(E) dezessete anos de idade. 

 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E 

CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO 

QUESTÃO 16 

Em relação ao testemunho dos vereadores, é 

CORRETO afirmar que: 

(A) os vereadores serão obrigados a 

testemunhar apenas sobre informações 

recebidas ou prestadas em razão do exercício 

do mandato. 

(B)  os vereadores serão obrigados a 

testemunhar apenas sobre as pessoas que lhes 

confiaram ou deles receberam informações. 

(C) os vereadores serão obrigados a 

testemunhar sobre informações recebidas ou 

prestadas em razão do exercício do mandato, 

contudo, não serão obrigados a testemunhar 

sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles 

receberam informações. 

(D) os vereadores não serão obrigados a 

testemunhar sobre informações recebidas ou 

prestadas em razão do exercício do mandato, 

nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou 

deles receberam informações. 

(E) os vereadores serão obrigados a 

testemunhar sobre as pessoas que lhes 

confiaram ou delas receberam informações, 

contudo, não serão obrigados a testemunhar 

sobre informações recebidas ou prestadas em 

razão do exercício do mandato. 

 

 

 

 

QUESTÃO 17 

Analise os itens a seguir e, ao final, assinale a 

alternativa correta. 

O presidente da Câmara ou seu substituto só 

terá voto: 

I - na eleição da Mesa. 

II - quando a matéria exigir, para sua 

aprovação, o voto favorável de dois terços dos 

membros da Câmara. 

III - quando houver empate em qualquer 

votação no Plenário.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros.   

 

QUESTÃO 18 

No que tange a readaptação do profissional de 

ensino é INCORRETO afirmar: 

(A) é a atribuição de encargos mais 

compatíveis com a capacidade física ou mental 

do profissional do ensino e dependerá sempre 

de exame médico oficial. 

(B) se julgado incapaz para o serviço público o 

profissional de Ensino será aposentado. 

(C) a readaptação poderá acarretar aumento ou 

redução da remuneração do profissional do 

ensino. 

(D) a readaptação poderá ser temporária ou 

definitiva de acordo com o laudo expedido 

após exame médico oficial, sendo que o 

cancelamento ou não do mesmo se dará após 

avaliação médica oficial.  

(E) ao profissional do ensino que se encontra 

com laudo temporário não será permitida a 

remoção por permuta. 
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QUESTÃO 19 

A equipe Fernandes/Felipe Vidal de 

Cerquilho, esteve presente em 2020 no 

Campeonato Paulista de Jiu-Jitsu da 

Confederação de Jiu Jitsu Esportivo (CBJJE). 

Quantas medalhas a equipe conquistou?  

(A) duas. 

(B) três. 

(C) quatro. 

(D) cinco. 

(E) seis. 

QUESTÃO 20 

O Projeto Guri, realizado pelo município de 

Cerquilho é voltado a prática de qual 

atividade? 

(A) esportiva. 

(B) educativa. 

(C) socioeducativa. 

(D) musical. 

(E) cultural. 

 

ENGLISH 

Use the following text to answer the questions 

21 to 28 

TEXT  

 

When we are young, we learn that 

tigers and sharks are dangerous animals. We 

might be scared of them because they are big 

and powerful. As we get older, however, we 

learn that sometimes the most dangerous 

animals are also the smallest animals. In fact, 

the animal that kills the most people every year 

is one that you have probably killed yourself 

many times: the mosquito. 
While it may seem that all mosquitoes 

are biters, this is not actually the case. Male 

mosquitoes eat plant nectar. On the other hand, 

female mosquitoes feed on animal blood. They 

need this blood to live and produce eggs. When 

a female mosquito bites a human being, it 

transmits a small amount of saliva into the 

blood. This saliva may or may not contain a 

deadly disease. The result of the bite can be as 

minor as an itchy bump or as serious as death.  
Because a mosquito can bite many 

people in the course of its life, it can carry 

diseases from one person to another very 

easily. Two of the most deadly diseases carried 

by mosquitoes are malaria and yellow fever. 

More than 700 million people become sick 

from these diseases every year. At least 2 

million of these people will die from these 

diseases.  

Many scientists are working on safer 

and better ways to kill mosquitoes, but so far, 

there is no sure way to protect everyone in the 

world from their deadly bites. Mosquito nets 

can be placed over beds to protect people 

against being bitten. These nets help people 

stay safe at night, but they do not kill any 

mosquitoes. Mosquitoes have many natural 

enemies like bats, birds, dragonflies, and 

certain kinds of fish. Bringing more of these 

animals into places where mosquitoes live 

might help to cut down the amount of 

mosquitoes in that area. This is a natural 

solution, but it does not always work very well. 

Mosquitoes can also be killed with poisons or 

sprays. Even though these sprays kill 

mosquitoes, they may also harm other plants or 

animals. 
Although mosquitoes may not seem as 

scary as larger, more powerful animals, they 

are far more dangerous to human beings. But 

things are changing. It is highly likely that one 

day scientists will find a way to keep everyone 

safe from mosquitoes and the diseases they 

carry. 

QUESTION 21 

According to the author, some people are 

more afraid of tigers and sharks than 

mosquitoes because tigers and sharks: 

(A) kill more people than mosquitoes. 

(B) are big and powerful.  

(C) are found all over the world  

(D) have no natural enemies. 
(E) Answer not available. 
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QUESTION 22 

Based on the information in paragraph 2, 

we can understand that 

I. male mosquitoes and female mosquitoes 

have different eating habits 
II. male mosquitoes are harmless to humans 

III. female mosquitoes are responsible for 

transmitting diseases to humans 
(A) Only I is correct. 

(B) Only II and III are correct. 

(C) Only I and III are correct. 

(D) I, II and III are correct. 

(E) Answer not available. 

 

QUESTION 23 

In paragraph 2 the author writes, "This 

saliva may or may not contain a deadly 

disease." The purpose of this statement is 

to:  

(A) oppose a previous argument 

(B) question an upcoming conclusion  

(C) confirm a hypothesis 

(D) support a later statement  

(E) Answer not available. 

 

QUESTION 24 

 What does the word “minor” mean on the 

second paragraph? 

(A) insignificant 

(B) deadly 

(C) frustrating 

(D) dangerous 

(E) All answers are incorrect. 

 

QUESTION 25 

According to de text, based on paragraph 3 

it can be understood that if you get sick with 

malaria or yellow fever, your chances of 

survival are: 

(A) none. 

(B) terrible. 

(C) mediocre. 

(D) good. 
(E) All answers are correct. 
 

QUESTION 26 

According to de text, it can be understood 

that the introduction of dragonflies might 

reduce the number of flies in a given area 

because dragonflies: 

(A) work together with mosquitoes. 

(B) kill mosquitoes. 

(C) cannot be killed by poisons or sprays. 

(D) attract bats. 

(E) Answers not available. 

 

QUESTION 27 

 According to the text, which option best 

summarizes the information in paragraph 

4? 

(A) Mosquito nets provide adequate protection 

from deadly mosquitoes. 

(B) Poisons and sprays provide adequate 

protection from deadly mosquitoes. 

(C) The introduction of the mosquito's natural 

enemies provides adequate protection from 

deadly mosquitoes. 

(D) There is no perfect solution to the 

mosquito problem. 

(E) All answers are incorrect. 

 

QUESTION 28 

Choose the option that best describes the 

author's overall attitude towards the 

prospect of solving the mosquito problem: 

(A) despondent, meaning hopeless or dejected. 

(B) exasperated, meaning extremely irritated 

or annoyed. 

(C) equivocal, meaning doubtful or uncertain. 

(D) optimistic, meaning hopeful or taking a 

favorable view. 

(E) All answer are correct. 
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QUESTION 29 

Choose the best option to complete the 

sentences: 

1. So he won't give me my money back, 

_____? 

2. You're not going to study, _____?  

3. I don't think anyone will go, _____? 

4. Everything is fine, ______? 

 

(A) will he – aren't you – will they – isn't it. 

(B) won’t he – are you – will they – is it.  

(C) will he – are you – won't they – isn't it. 

(D) won’t he - aren’t you – won't they – is it. 

(E) All answers are incorrect. 

QUESTION 30 

Choose the best option to complete the 

sentences using tough, though, thought and 

through: 

1. ______ it was raining, we went 

for a walk. 

2. He´s a _____ man. 
3. We are used to working _____ the 

night. 
4. I _____ you were his wife. 

 

(A) though – tough – through – thought. 
(B) tough – through – thought – though.  

(C) thought – though – tough – through. 

(D) through – thought – though – tough. 

(E) All answers are incorrect. 

QUESTION 31 

Choose the correct option based on the 

expressions in bold: 

1. The suspect lost his cool during the 

interrogation. 
2. The holidays always put me in high 

spirits. 
3. John’s a little bummed out. His 

favorite restaurant just went out of 

business. 
4. I always have butterflies in my 

stomach before I give a presentation. 
(A) happiness – anxious – happiness – anger.  

(B) sadness – anger – anxious – anger. 
(C) anxious – anger – happiness – sadness. 

(D) anger – happiness – sadness – anxious. 

(E) All answers are incorrect. 

QUESTION 32 

Choose the correct option based on the 

sentences that follow: 

1. Did your parents blow a fuse when you 

told them about your report card? 
2. Someone on the highway went off the 

deep end and pulled out a gun. 
3. Winning an Oscar must be great. The 

winners must feel like they are walking 

on air. 
4. Walking through the cemetery at 

midnight made my blood run cold. 
(A) happiness – fear – happiness – anger.  

(B) fear – sadness – anger – happiness. 

(C) anger – anger – happiness – fear. 

(D) anger – fear – sadness – happiness. 

(E) All answers are incorrect. 

QUESTION 33 

Choose the option where both grammar 

and vocabulary are correct: 

1. Can I lend your car? 
2. I’d like a piece of cake, please. 

3. It is my responsability to look after 

her. 
4. His love for her was immeasurable. 

 

(A) 1 and 3. 
(B) 2 and 4. 

(C) 2 and 3. 

(D) 3 and 4. 

(E) All answers are incorrect. 

QUESTION 34 

Choose the option where both grammar 

and vocabulary are correct: 

1. The journey from Lisbon to Paris was 

great. 
2. I lost the bus. That is why I was late. 
3. She is a beautiful thirty-eight-year old 

woman. 
4. Here's our next concurrent in our quiz 

show. 
(A) 2 and 3. 

(B) 1 and 4. 
(C) 1 and 3. 

(D) 2 and 4. 

(E) All answers are incorrect. 
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QUESTION 35 

Find the mistakes and choose the option that 

best corrects the sentence: 

“Amelia Earhart was one of the most famous 

celebrities off her time. She was the first 

woman to fly acros the Atlantic Ocean on 

herself, She broke the record for flying across 

the Atlantic Ocean in the shortest amaunt of 

time.’’ 

(A) of – across – by – amount. 

(B) were – women – for – on.  

(C) off – by – acros – for.  

(D) off – across – off – amount. 

(E) All answers are correct. 

QUESTION 36 

Find the mistakes and choose the option 

that best corrects the sentence: 

“Benjamin Franklin was born on January 

17, 1706, in Boston, Massachusetts. He 

was one of ten child born to Josiah 

Franklin, a soap maker, and his wife 

Abiah Folger. When Benjamin was 12, he 

aprenticed for his brother James who were 

a printer. Benjamin worked extremely 

hard at formating the text and composing 

publications.” 

 

(A) were – children – with – extremelly. 
(B) in – from – aprendiced – formatting. 
(C) apprendiced – of – was – printed.  

(D) children – apprenticed – was – 

formatting. 

(E) All answers are correct. 

QUESTION 37 

Analyze the words and take the odd one 

out: 

1. assist – sustain – aid – refute. 
2. increase – reprieve – improve – 

reinforce. 
3. reveal – disclose – rebut – evince. 

 

(A) refute – reprieve – rebut. 
(B) aid – reinforce – evince. 

(C) assist – increase – disclose. 

(D) sustain – improve – reveal. 

(E) All answers are incorrect. 

 

 

QUESTION 38 

Analyze the words and take the odd one 

out: 

1. require – want – wealth – need. 
2. lay – fabricate – embellish – amplify. 
3. respect – admire – regard – condemn. 

 

(A) require – embellish – regard. 
(B) want – fabricate – admire. 

(C) wealth – lay – condemn. 

(D) need – amplify – respect. 

(E) All answers are incorrect. 

 

QUESTION 39 

Choose the best option and complete the 

sentences: 

1. ________ that movie with Brad Pitt? 
2. I _________ home when I saw the 

accident. 
3. They were sleeping when I ______. 
4. We ______ TV all night long last 

night. 
 

(A) Did you see – walked – was arriving – 

have watched. 

(B) Have you seen – was walking – arrived – 

watched. 

(C) Did you saw – have walking – had arrived 

– watch. 

(D) Have you saw – am walking – am 

arriving – are watching. 

(E) All answers are incorrect. 

 

QUESTION 40 

Choose the best option and complete the 

sentences: 

1. He ______ me lunch yesterday. 
2. Did you _____ the question? 
3. They didn’t _____ to California. 
4. We ______ squash at lunch yesterday. 

 

(A) buy – understanded – flew – plaid. 

(B) buyed – have understood – flyed – have 

played. 
(C) have bought – understood – flied – play.  

(D) bought – understand – fly – played. 

(E) All answers are incorrect.
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PROVA DISCURSIVA (REDAÇÃO) 

TEMA: “Reformas na Educação”. 

Considerando o tema acima estabelecido e o descrito no Capítulo 9 do Edital, elabore uma 

redação manuscrita em gênero dissertativo-argumentativo, com número mínimo de 15 (quinze) 

e máximo de 30 (trinta) linhas. O título do texto não será computado como 01 (uma) linha. A 

Prova Discursiva (Redação) deverá ser manuscrita de forma legível, sendo obrigatório o uso de 

caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

Atenção – a presente folha trata-se de rascunho - a redação deverá ser elaborada na folha de 

texto definitiva, entregue pelo Fiscal de Sala. 

Rascunho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


