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Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

• Este Caderno contém 20 (vinte) questões, constituídas com quatro opções (A, B, C, D) e uma única 

resposta correta.  

• Em caso de divergência de dados e/ou defeitos, solicite providências ao fiscal de sala. 

• Você receberá o Cartão Resposta, no qual serão transcritas as respostas do Caderno de Questões, 

com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento 

contidas nele. 

• Após o preenchimento do Cartão Resposta, o candidato deverá assinar o mesmo, sob pena de invalidez 

do documento.  

• Durante a realização das provas é vedado: a) consultar livros, códigos, manuais, impressos ou 

quaisquer anotações ou equipamentos eletrônicos; b) a comunicação entre os candidatos; c) ausentar-

se da sala sem a companhia de um fiscal; d) a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água 

acondicionada em embalagem plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas; e) entregar a prova e o 

cartão resposta antes de decorrida 45 (quarenta e cinco) minutos do seu início. f) o uso de relógio de 

qualquer tipo e aparelhos telefônicos, quaisquer equipamentos elétrico ou eletrônico, bonés, chapéus e 

porte de qualquer tipo de arma. 

• A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será 

permitida depois de transcorrido 45 minutos do início da mesma.   

• Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o Cartão 

Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, implicará na 

eliminação do candidato do Teste Seletivo Público.  

• O tempo de duração total da prova é de uma hora e trinta minutos (1h30min), incluído o tempo para 

preenchimento do Cartão Resposta.  

• Os 3 últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos em sala para, juntamente 

com os fiscais assinar a folha ata, o verso dos cartões respostas, o lacre dos envelopes que guardarão 

os Cartões Resposta 

 
Boa prova! 
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Língua Portuguesa

TEXTO 01
O texto abaixo servirá de base para responder a
questão abaixo:

http://www.paulomatheus.com/2012/08/30-tirinhas-hagar.html Acessado em

28/02/2021

Questão 01

Considerando         o         contexto         de         interação         linguística         da
charge         acima,         entre         Helga         e         Hagar,         pode-se         afirmar
que         o         recurso         estilístico,         ou         figura         de         linguagem,
utilizado         por         Hagar         em         sua         resposta         à         esposa         é:

a) Catacrese.
b) Oximoro.
c) Ironia.
d) Silepse.

TEXTO 02
O texto abaixo servirá de base para responder a
questão abaixo:

"Mire         veja:         o         mais         importante         e         bonito,         do         mundo,         é
isto:         que         as         pessoas         não         estão         sempre         iguais,         ainda
não         foram         terminadas         -         mas         que         elas         vão         sempre
mudando.         Afinam         ou         desafinam.         Verdade         maior.         É         o
que         a         vida         me         ensinou."

(João         Guimarães         Rosa,         em         "Grande         Sertão:
Veredas.)

https://vestibular.brasilescola.uol.com.br/resumos-de-livros/guimaraes-rosa.htm

Acessado em 28/02/2021

Questão 02

A         partir         do         excerto         trazido         acima,         é         possível         afirmar
que         são         traços         estilísticos         da         escrita         do         autor:

a) O         neologismo         e         a         prosa         livre         que,         ainda         assim,         é
carregada         de         lirismo,         sonoridade,         variação
linguística,         regionalismo         e         rimas,         o         que         são         fortes
características         do         modernismo         brasileiro.

b) O         neologismo         e         a         prosa         livre         que,         ainda         assim,         é
carregada         de         lirismo,         sonoridade,         variação
linguística,         regionalismo         e         rimas,         o         que         são         fortes
características         do         parnasianismo         brasileiro.

c) O         neologismo         e         a         prosa         livre         que,         ainda         assim,         é
carregada         de         lirismo,         sonoridade,         variação
linguística,         regionalismo         e         rimas,         o         que         são         fortes
características         do         romantismo         brasileiro.

d) O         neologismo         e         a         prosa         livre         que,         ainda         assim,         é
carregada         de         lirismo,         sonoridade,         variação
linguística,         regionalismo         e         rimas,         o         que         são         fortes
características         do         realismo         brasileiro.

Questão 03

A         respeito         da         voz         passiva         sintética,         assinale         abaixo         a
alternativa         INCORRETA:

a) Procuram-se         profissionais         com         pós-graduação         em
gestão         de         pessoas.

b) Consertam-se         máquinas         de         lavar.
c) A         cada         quatro         anos,         elege-se         políticos         no         Brasil.
d) Vende-se         esta         casa.

Questão 04

A         respeito         da         colocação         pronominal,         assinale         a
alternativa         INCORRETA:

a) Não         se         preocupe.
b) Nunca         mais         chame-o         dessa         maneira.
c) Ele         veio         para         que         se         possa         procurar         o         documento.
d) Dar-te-ei         todo         o         meu         apoio.

Questão 05

A         paronímia         é         o         fenômeno         da         linguagem         que         abarca
palavras         de         sonoridade         e         grafia         parecidas,         mas         de
sentidos         distintos.         Dessa         maneira,         assinale         abaixo         a
alternativa         em         que         o         sentido         da         frase         é         comprometido
pelo         uso         equivocado         de         um         vocábulo         parônimo:

a) O         jogador         de         futebol         infligiu         a         regra         ao         tirar         a
camisa         para         comemorar         o         gol.

b) O         juiz         infligiu         a         lei         penal         sobre         o         réu.
c) O         guarda         de         trânsito         autuou         o         carro         estacionado

em         local         impróprio         em         flagrante.
d) Esse         perfume         é         de         um         fragrante         intenso.
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Matemática

Questão 06

Três         colheitadeiras,         trabalhando         8         horas         por         dia,
colhem         1500         sacas         de         soja         em         um         dia.         Quantas
sacas         de         soja         serão         colhidas         se         forem         5
colheitadeiras         trabalhando         6         horas         por         dia?

a) Serão         colhidas         1200         sacas         de         soja.
b) Serão         colhidas         1875         sacas         de         soja.
c) Serão         colhidas         45000         sacas         de         soja.
d) Serão         colhidas         550         sacas         de         soja.

Questão 07

Sabendo         que         o         ponto         P         da         figura         abaixo         é         dado         por
P(         cos         ô,         sen         ô),         qual         é         a         medida         do         ângulo         ô?

a) ô         =         60°
b) ô         =         90°
c) ô         =         45°
d) ô         =         30°

Questão 08

Carla         quer         fazer         um         dado         de         papelão,         em         forma         de
cubo,         com         as         dimensões         apresentadas         na         figura
abaixo:

Qual         será         a         quantidade         de         papelão         usada         (em         cm²)?

a) Serão         usados         0,96cm²         de         papelão.
b) Serão         usados         9600cm²         de         papelão.

c) Serão         usados         0,096cm²         de         papelão.
d) Serão         usados         960cm²         de         papelão.

Questão 09

Um         ambulante         vende         em         média         23         capinhas         de
celular         de         15         reais         cada         e         15         máscaras         de         tecido         de
7         reais         cada         por         semana.         Usando         esses         valores,
quanto         ele         fatura         com         estes         dois         itens         em         um         mês?
(considere         o         mês         com         4         semanas).

a) Ele         fatura         450         reais.
b) Ele         fatura         1800         reais.
c) Ele         fatura         345         reais.
d) Ele         fatura         105         reais.

Questão 10

Um         ambulante         vende         em         média         23         capinhas         de
celular         de         15         reais         cada         e         15         máscaras         de         tecido         de
7         reais         cada         por         semana.         Usando         esses         valores,
quanto         ele         fatura         com         estes         dois         itens         em         um         mês?
(considere         o         mês         com         4         semanas).

a) Ele         fatura         105         reais.
b) Ele         fatura         450         reais.
c) Ele         fatura         345         reais.
d) Ele         fatura         1800         reais.

Conhecimentos Específicos

Questão 11

Julgue         as         sentenças         abaixo         como         (V)         verdadeiras         ou
(F)         falsas.

1.Antes         mesmo         de         receber         a         criança         na         creche         para
o         seu         primeiro         dia,         é         fundamental         que         a         equipe
pedagógica         faça         uma         entrevista         detalhada         com         a
família         para         entender         os         hábitos         da         criança.
2.É         normal         que         bebês         de         até         10         meses         estranhem         a
creche         nos         primeiros         dias.         Por         isso,         cabe         à         equipe
pedagógica         prestar         atenção         aos         aspectos         sensoriais
da         criança.
3.Uma         forma         de         fazer         a         criança         se         adaptar         à         creche         é
definir         rotinas         e,         quando         for         o         caso,         aplicar         pequenas
correções         como         a         palmada.

Após         sua         análise         assinale         a         alternativa         CORRETA.
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a) 1.F;         2.V;         3.F.
b) 1.V;         2.V;         3.F.
c) 1.V;         2.V;         3.V.
d) 1.V;         2.F;         3.F.

Questão 12

As         Diretrizes         Curriculares         Nacionais         apontam         que:

a) A         Educação         Infantil         busca         preparar         o         sujeito         para
o         mercado         de         trabalho         e         futuras         ocupações.

b) A         Educação         Infantil         tem         por         objetivo         o
desenvolvimento         integral         da         criança         até         5         (cinco)
anos         de         idade,         em         seus         aspectos         físico,         afetivo,
psicológico,         intelectual         e         social,         complementando
a         ação         da         família         e         da         comunidade.

c) A         Educação         Infantil         é         de         matrícula         obrigatória         para
as         crianças         a         partir         dos         6         (seis)         anos         completos
até         o         dia         31         de         março         do         ano         em         que         ocorrer
matrícula.

d) A         Educação         Infantil         visa         formar         o         cidadão         para
que         assuma         a         condição         de         um         sujeito         de         direitos.

Questão 13

Tendo         como         suporte         a         Lei         de         Diretrizes         e         Bases         da
Educação         Nacional         (LDB),         o         órgão         mais         importante
de         gestão         democrática         na         escola         é:

a) A         Associação         de         pais         e         mestres.
b) A         Associação         de         professores.
c) A         Diretoria         da         escola.
d) O         Conselho         de         escola.

Questão 14

A         educação         brasileira         é         organizada         por         meio         dos
sistemas          de          ensino
_____________________________________.
Já         a         estrutura         do         sistema         educacional         regular
brasileiro         é         formada         por:         __________         e
___________.

Assinale         a         alternativa         que         preenche         as         lacunas
corretamente.

a) dos         Estados         e         dos         Municípios;         educação         básica;
educação         superior.

b) da         União,         dos         Estados,         do         Distrito         Federal         e         dos
Municípios;         educação         básica;         educação         superior.

c) dos         Estados         e         dos         Municípios;         educação
profissional;         educação         especial.

d) da         União,         dos         Estados,         do         Distrito         Federal         e         dos
Municípios;         educação         básica;         educação
profissional.

Questão 15

Julgue         o         excerto         abaixo.

Quando         falamos         em         Projeto         Político-Pedagógico
(PPP),         entendemos         ser         projeto         por         organizar         as
propostas         e         ações         concretas         a         serem         executadas
num         período         de         tempo;         ser         político         por         entender         o
ambiente         escolar         um         espaço         de         cidadania;         e         ser
pedagógico         por         se         voltar         para         a         organização         de
práticas         educativas         necessárias         para         o         pleno
desenvolvimento         do         estudante.

E         em         seguida         marque         a         alternativa         CORRETA         que
corresponde         ao         excerto.

a) O         excerto         está         completamente         incorreto.
b) O         excerto         está         parcialmente         correto,         pois         a         sigla

se         refere         a         Projeto         Profissional         Pedagógico,         uma
vez         que         o         espaço         escolar         deve         ser         apartidário.

c) O         excerto         está         parcialmente         correto         uma         vez         que
o         PPP         deve         ter         um         caráter         permanente         e         não         ter
sua         execução         restrita         a         um         espaço         de         tempo.

d) O         excerto         está         completamente         correto.

Questão 16

De         acordo         com         o         Estatuto         da         Criança         e         do
Adolescente         (Lei         n°8.069/1990),         são         direitos         do
adolescente         privado         de         liberdade,         EXCETO:

a) Ter         acesso         aos         meios         de         comunicação         social.
b) Receber         assistência         religiosa,         segundo         a         sua

crença,         e         desde         que         assim         o         deseje.
c) Fazer         uma         viagem         cultural,         ao         menos,         uma         vez         ao

ano.
d) Ter         acesso         aos         objetos         necessários         à         higiene         e

asseio         pessoal.

Questão 17

Sobre         o         ensino/aprendizagem         de         Artes         na         Educação
Especial,         assinale         a         alternativa         INCORRETA.

a) As         Artes         são         consideradas         instrumentos         de
inclusão         social         podendo,         ainda,         complementar
diversas         formas         aprendizagem.

b) As         Artes         são         a         única         forma         de         a         criança         especial
conseguir         desenvolver         todas         as         suas
potencialidades         na         escola.
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c) O         ensino/aprendizagem         de         Artes         auxilia         a         criança
especial         a         se         comunicar         mais         e         melhor.

d) O         ensino/aprendizagem         de         Artes         permite         que         a
criança         especial         se         expresse         com         mais         liberdade.

Questão 18

As         brincadeiras         pedagógicas         NÃO         possibilitam:

a) Fortalecer         o         trabalho         em         equipe.
b) Trabalhar         a         imaginação         e         a         criatividade         dos

estudantes.
c) Estimular         a         sensibilidade         motora         e         visual         dos

estudantes.
d) Reforçar         o         controle         dos         pais         e         professores.

Questão 19

Sobre         as         contribuições         do         reformador         Martinho
Lutero         para         o         campo         da         Educação,         julgue         as
afirmações         abaixo.

I.Lutero         entendia         a         Pedagogia         como         uma         ciência,
sendo         precursor         nesse         pensamento.
II.Lutero         estimulou         a         educação         pública,         universal         e
gratuita.
III.Lutero         é         considerado         o         pai         do         jardim         de         infância.

Está(ão)         CORRETA(S)         a(s)         seguinte(s)
afirmação(ões).

a) I         e         II.
b) II.
c) II         e         III.
d) III.

Questão 20

Jean         Piaget         elenca         quatro         fatores         que         considera
essenciais         para         o         desenvolvimento         cognitivo         da
criança:

a) Biológico;         De         experiências         e         de         exercícios;         De
interações         sociais;         De         equilibração         das         ações.

b) Biológico;         De         formação         e         experimentos;         De
relações         de         poder;         De         equilibração         das         ações.

c) Biológico;         De         formação         e         experimentos;         De
relações         de         poder;         De         associações         políticas.

d) Biológico;         De         experiências         e         de         exercícios;         De
interações         sociais;         De         associações         políticas.
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