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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
01 - Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
a) este caderno, com os enunciados das 30 questões objetivas, sem repetição ou falha; 
b) 1 CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas às questões objetivas formuladas nas provas. 

 
02 - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no 
CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal. 

 
03 - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, a caneta esferográfica 
transparente de tinta na cor azul ou preta. 

 
04 - No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, a caneta esferográfica transparente de tinta na cor azul ou pre- 
ta, de forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras; portanto, preencha os campos de marcação 
completamente, sem deixar claros. 
Exemplo: A     C D 

 
05 - Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. 
O CARTÃO-RESPOSTA SOMENTE poderá ser substituído caso esteja danificado em suas margens superior ou inferior - 
BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA. 

 
06 - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D); só 
uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA: a marcação em mais de uma 
alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA. 

 
07 - As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado. 

 
08 - SERÁ ELIMINADO do Processo Seletivo o candidato que: 
a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como headphones, telefones celu-
lares ou fontes de consulta de qualquer espécie; 
b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o CARTÃO-RESPOSTA; 
c) se recusar a entregar o Caderno de Questões e/ou o CARTÃO-RESPOSTA quando terminar o tempo estabelecido. 

 
09 - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas 
no caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA. 

 
10 - Quando terminar, entregue ao fiscal O CADERNO DE QUESTÕES E O CARTÃO-RESPOSTA. 
Obs. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após 1 HORA contada a partir do efetivo início das mesmas. 
Por motivos de segurança, o candidato NÃO PODERÁ LEVAR O CADERNO DE QUESTÕES, a qualquer momento. 

 
11 - O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 3 HORAS findo o qual o candidato 
deverá, obrigatoriamente, entregar o CARTÃO-RESPOSTA. 

 
12 - O gabarito da Prova Objetiva será divulgado no primeiro dia útil após a realização das mesmas, no site da CMM Concur-
sos. 

 
13 - VERIFIQUE SE A PROVA QUE RECEBEU CORRESPONDE AO CARGO ACIMA O QUAL SE INSCREVEU!!! 
 

  

Nome do Candidato:                                                                                                            Número de Inscrição:
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Leia o texto a seguir. 

 

Você ainda vai comer insetos 

 

Há pouco tempo, uma amiga que mora em Nova 

York me falou que tinha comprado farinha de grilo para 

fazer cookies. A princípio achei que “grilo” se tratasse de 

uma nova marca, mas estava completamente enganado. 

Ele se referia precisamente à farinha – cada vez mais 

popular – feita dos abundantes insetos, sobre os quais 

pouca gente no Brasil pensa como comida. 

O fato é que insetos estão se tornando, lenta-

mente, a nova onda gastronômica no ocidente. Prova 

disso é que varias startups (empresas em fase inicial que 

desenvolvem serviços inovadores) estão surgindo nesse 

mercado da entomofagia. Dentre seus produtos estão 

grilos, larvas e barras de proteína feitas de insetos comes-

tíveis. 

Basta um passeio rápido pela internet (e pelos 

principais supermercados de produtos orgânicos nos EUA) 

para ver a chegada desses produtos. Os rótulos são bem 

claros: nenhum deles contém glúten, aditivos, corantes ou 

alimentos geneticamente modificados. Além disso, a cada 

10 gramas, 6 em média são de pura proteína. 

Hoje, são dois bilhões de pessoas no mundo que 

comem insetos todos os dias como parte de sua alimenta-

ção básica, conforme relatório das Nações Unidas. Mais 

do que isso, a alta gastronomia descobriu há algum tempo 

esse nicho. Restaurantes que estão no topo da lista dos 

melhores do mundo têm pratos com insetos em seu car-

dápio. 

A ONU publicou até o ranking dos insetos-comida 

mais populares. Em primeiro lugar vêm os besouros, se-

guidos das lagartas, abelhas, vespas e formigas. Gafanho-

tos e grilos vêm a seguir. As posições seguintes são ocu-

padas pelas cigarras, os cupins e as libélulas. 

Do ponto de vista da sustentabilidade e da segu-

rança alimentar, insetos fazem todo sentido como comi-

da. Do ponto de vista nutricional, são ricos em proteínas, 

ácidos graxos, açúcares e têm altas concentrações de 

vitaminas. Além disso, são baratos. 

É claro que o aspecto cultural no ocidente torna 

o consumo de insetos praticamente um tabu entre nós. 

Mas as barras de proteínas e a farinha de grilo adicionada 

a outros produtos funcionarão como a porta de entrada 

para a entomofagia ocidental. 

(Ronaldo Lemos. Folha de S. Paulo. Mercado, 03.09.2018. 

Adaptado.) 

01. A frase “Você ainda vai comer insetos” sugere 

que o leitor: 

(A) Finalmente vai consumir insetos. 

(B) Jamais vai se alimentar de insetos. 

(C) Poderá, algum dia, comer insetos. 

(D) Mesmo assim, vai se alimentar de insetos. 

 

02. Uma palavra que substitui o termo destacado 

em – O fato é que insetos estão lentamente se 

tornando a nova onda gastronômica no ociden-

te. -, sem alteração de sentido, é: 

(A) Subitamente. 

(B) Paulatinamente. 

(C) Impreterivelmente. 

(D) Provavelmente. 

 

03. Assinale a alternativa que atende à norma-

padrão de concordância nominal. 

(A) Os indicadores de confiança econômica utili-

zado na pesquisa detectaram ligeiro aumen-

to do pessimismo em relação aos próximos 

meses. 
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(B) Bastante dúvidas em torno da força e da 

persistência da retomada do crescimento 

econômico se acentuaram com dados do IB-

GE. 

(C) Permanece precária a oferta de empregos, 

os quais, em muitos casos, caracterizam-se 

por serem informais e mal remunerados. 

(D) As atividades econômicas no segundo se-

mestre deste ano têm se mostrado, em ge-

ral, fraca, dados os indicadores do mundo do 

emprego. 

 

04. Na frase do primeiro parágrafo – A princípio 

achei que “grilo” se tratasse de uma nova mar-

ca, mas estava completamente enganado. -, a 

conjunção mas expressa sentido de: 

(A) Oposição. 

(B) Explicação. 

(C) Consequência. 

(D) Condição. 

 

05. A leitura do texto permite concluir que o termo 

entomofagia refere-se à prática de: 

(A) Colecionar insetos. 

(B) Alimentar-se de insetos. 

(C) Ter aversão a insetos. 

(D) Matar insetos. 

 

06. Assinale a alternativa em que a expressão des-

tacada apresenta sentido de tempo. 

(A) Há pouco tempo uma amiga que mora em 

Nova York me falou que tinha comprado ... 

(B) Ele se referia precisamente à farinha – cada 

vez mais popular – feita dos abundantes ... 

(C) Hoje, são dois bilhões de pessoas no mundo 

que comem insetos todos os dias como ... 

(D) Em primeiro lugar estão os besouros, segui-

dos das lagartas, abelhas, vespas e ... 

 

07. No trecho – Basta um passeio rápido pela inter-

net e pelos principais supermercados de produ-

tos orgânicos dos EUA para ver a chegada des-

ses produtos. – a expressão destacada estabele-

ce relação de: 

(A) Tempo. 

(B) Proporcionalidade. 

(C) Concessão. 

(D) Finalidade. 

 

08. Considere o trecho: 

Os rótulos são bem claros: nenhum desses pro-

dutos contém glúten, aditivos, corantes ou ali-

mentos geneticamente modificados. 

Nessa passagem, o sinal de dois-pontos é usado 

para introduzir uma: 

(A) Síntese. 

(B) Exemplificação. 

(C) Explicação. 

(D) Enumeração. 

 

09. Observe os fragmentos do texto: 

I. Basta um passeio rápido pela internet e 

pelos principais supermercados de pro-

dutos ... 

II. O fato é que insetos estão lentamente 

se tornando a nova onda gastronômica 

no ... 

III. Mas as barras de proteína ... funciona-

rão como a porta de entrada para a ... 

IV. Além disso, a cada 10 gramas, 6 em mé-

dia são de pura proteína. 

Assinale a alternativa que exemplifica o uso de 

linguagem figurada. 

(A) I e II 

(B) I, II e III 

(C) II, III e IV 
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(D) I, II e IV 

 

10. Leia a frase: 

Mais do que isso, a alta gastronomia descobriu 

há algum tempo esse nicho. 

Assinale a alternativa em que o verbo haver foi 

empregado com o mesmo sentido dessa frase. 

(A) Este obstáculo não há de comprometer os 

resultados. 

(B) Há muitas pessoas que se alimentam de in-

setos. 

(C) Eles vêm se preparando há meses para a 

abertura do restaurante. 

(D) Não há motivos para desistir da viagem ago-

ra. 

 
CONHECIMENTO PEDAGÓGICO E LEGISLAÇÃO 

11. Quem aprova e homologa, respectivamente, a inclu-

são de novos componentes curriculares de caráter obri-

gatório na Base Nacional Comum? 

(A) Conselho Nacional de Educação e Ministro de Estado 

da Educação. 

(B) Conselho Estadual de Educação e Ministro de Estado 

da Educação. 

(C) Conselho Municipal de Educação e Fórum Nacional de 

Educação. 

(D) Órgãos Estaduais competentes e Instituto Nacional de 

Pesquisa e Ensino. 

 

12. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um do-

cumento que está orientado pelos princípios éticos, 

políticos e estéticos que visam à formação humana inte-

gral e à construção de uma sociedade justa, democrática 

e inclusiva, fundamentado:  

(A) Nos regimentos internos das escolas.  

(B) Nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Básica. 

(C) No Plano Diretor de cada município.  

(D) Nos Projetos Políticos Pedagógicos das escolas.  

 

13.  Com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), podemos afirmar que é determinado que 

a avaliação seja:  

(A) Contínua e cumulativa e que os aspectos qualitativos 

prevaleçam sobre os quantitativos.  

(B) Contínua e cumulativa e que os aspectos quantitativos 

prevaleçam sobre os qualitativos.  

(C) Apenas cumulativa e que os aspectos qualitativos 

prevaleçam sobre os quantitativos.  

(D) Apenas continua cumulativa e que os aspectos quali-

tativos prevaleçam sobre os quantitativos. 

 

14. Com base na Lei nº 9.394/96 (LDB), que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional, assinale com V 

as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.  

(  ) A finalidade da educação é o pleno desenvolvimento 

do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho.  

(  ) É dever do Estado garantir o atendimento educacional 

especializado gratuito aos educandos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilida-

des ou superdotação, obrigatoriamente na rede regular 

de ensino.  

(  ) Cabe aos estabelecimentos de ensino, respeitadas as 

normas comuns e as do seu sistema de ensino, a incum-

bência de, entre outras, prover meios para a recuperação 

dos alunos de menor rendimento.  

(  ) Nos estabelecimentos de Ensino Fundamental e de 

Ensino Médio, públicos e privados, torna-se facultativo o 

estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. 

 Assinale a sequência correta.  

(A) V- F - F - V  

(B) F- V- F- V  

(C) F- V- V- F  

(D) V- F- V –F 

 

15. De acordo com a Lei nº 8.069/90, que dispõe sobre o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, analise as afirma-

tivas a seguir.  

I. No direito à educação, deve ser assegurado o acesso à 

escola pública e gratuita, próxima à residência, garantin-

do-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que 

frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da Educa-

ção Básica.  

II. Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular 

seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino e o direito 

de ter ciência do processo pedagógico, bem como partici-

par da definição das propostas educacionais. 

 III. Cabe, obrigatoriamente, à União estimular e facilitar a 

destinação de recursos e espaços para programações 

culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a 
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juventude. Tendo em vista o direito à educação, à cultura, 

ao esporte e ao lazer da criança e do adolescente. 

Assinale a afirmativa correta:  

(A) I e II.  

(B) I e III.  

(C) II e III.  

(D) I, II e III. 

 

16. São elementos do Planejamento Pedagógico:  

(A) Planejamento de Aula, Planejamento de Curso, Plane-

jamento de Ensino e Planejamento Curricular.  

(B) Formação Docente, Formação Pedagógica, Formação 

Acadêmica e Formação Continuada.  

(C) Objetivos Gerais, Objetivos Específicos, Justificativas e 

Metodologias da Aprendizagem.  

(D) Objetivos; Conteúdo; Metodologia e Avaliação da 

Aprendizagem. 

 
17. Conforme o Art. 28 da Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Defici-

ência), incumbe ao poder público assegurar, criar, de-

senvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avali-

ar: 

I - Sistema educacional inclusivo em todos os níveis e 

modalidades, bem como o aprendizado durante o período 

escolar; 

II - Aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a 

garantir condições de acesso, permanência, participação e 

aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recur-

sos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promo-

vam a inclusão plena; 

III - projeto pedagógico que institucionalize o atendimen-

to educacional especializado, assim como os demais servi-

ços e adaptações razoáveis, para atender às característi-

cas dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno 

acesso ao currículo em condições de igualdade, promo-

vendo a conquista e o exercício de sua autonomia; 

IV - Oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira 

língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como 

segunda língua, em escolas e classes bilíngues e em esco-

las inclusivas; 

Assinale a alternativa correta: 

(A) I, II e III. 

(B) I, III e IV. 

(C) II, III e IV. 

(D) I, II, III e IV. 

 

18. Nas Diretrizes da Política Nacional de Educação Espe-

cial (MEC/SECADI), em todas as etapas e modalidades da 

educação básica, o atendimento educacional especiali-

zado é organizado para apoiar o desenvolvimento dos 

estudantes, constituindo: 

(A) serviço paralelo de apoio familiar. 

(B) outras atividades de escolarização. 

(C) oferta sazonal nos sistemas educacionais. 

(D) oferta obrigatória dos sistemas de ensino. 

 

19. A alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

com a sanção da conhecida Lei nº 10.639, determina 

que: 

(A) os conceitos de ancestralidade, luta, sedução, jogo e 

território devem ser evitados como pilares de uma ciência 

africana. 

(B) seja obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-

brasileira nos estabelecimentos oficiais de ensino funda-

mental. 

(C) Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, 

oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre 

História e Cultura Afro-Brasileira. 

(D) os conteúdos referentes à história e cultura afro-

brasileira sejam ministrados no âmbito do Ensino Médio 

nas áreas de educação artística. 

 

20. O calendário escolar inclui, como “Dia Nacional da 

Consciência Negra”, o dia: 

(A) 19 de novembro 

(B) 15 de novembro. 

(C) 20 de novembro. 

(D) 13 de maio. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21. Os rios são classificados de acordo com o escoamento, o 

relevo e a composição das águas. Aqueles que correm em 

apenas um período do ano, ou seja, secam nas épocas de 

estiagem são chamados:  

(A) Intermitentes.  

(B) Perenes.  

(C) Efêmeros.  

(D) Meandros 

 

22. O que é o acordo de Paris?  

(A) É um compromisso internacional discutido entre 195 

países com o objetivo de minimizar as consequências do 

aquecimento global.  

(B) É um compromisso internacional discutido entre 184 

países com o objetivo de minimizar as consequências das 

queimadas na Floresta Amazônica.  
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(C) É um compromisso internacional discutido entre 175 

países com o objetivo de conscientizar a população mundial 

sobre consequências das queimadas na Austrália e do 

mundo.  

(D) É um compromisso entre os países europeus com o 

objetivo de aumentar os cuidados e preservação do meio 

ambiente. 

 

23. Sobre a Globalização, analise as informações abaixo: 

I. A integração mundial se dá via formação de uma aldeia 

global, e as comunicações por parte da internet ficam 

restritas à pequena parcela da população que tem acesso ao 

sistema de computadores.  

II. O aumento de desemprego acontece em todo o mundo e, 

com ele, a disseminação da pobreza também pelos chamados 

países ricos.  

III. Redução das desigualdades de desenvolvimento se dá 

através da expansão geográfica das empresas multinacionais.  

IV. Com o advento de uma concorrência mundial, as empre-

sas antes ineficientes foram obrigadas a se modernizarem e 

terem preços e qualidades competitivos.  

Assinale a alternativa correta:  

(A) III e IV.  

(B) II, III e IV.  

(C) I, III e IV.  

(D) I, II e IV. 

 

24. Com relação à estrutura geológica do território brasilei-

ro, assinale a alternativa correta:  

A) As bacias sedimentares representam 40% das formas de 

relevo do país, por ser a estrutura geológica mais antiga 

podem apresentam as maiores intensidades sísmicas 

encontradas no Brasil. B) Os escudos cristalinos são forma-

ções antigas, compostos de rochas intrusivas o que leva a 

uma pobreza mineral, como pode ser visto nos territórios 

centro-oeste e nordeste.  

C) As bacias sedimentares representam as maiores altitudes 

brasileiras, como podem ser exemplificados pelo Pico da 

Neblina, no Amazonas, ou no Pico do Jaraguá, em São Paulo.  

D) A parcela correspondente aos escudos cristalinos são 

formações antigas compostas de rochas metamórficas e 

magmáticas, datando do período Pré-cambriano. 

 

25. Leia o trecho e responda: “Com o fim da URSS, foi 

criado(a) em 1991 ____________________, que procurou 

estabelecer um pacto politico econômico para integrar as 

nações até então pertencentes ao bloco soviético. Os 

primeiros países a integrarem foram Rússia, a Bielorrússia e 

a Ucrânia, seguidos mais tarde de novos membros.”  

A lacuna acima deve ser preenchida por qual alternativa?  

(A) A Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).  

(B) A Comunidade dos Estados Independentes (CEI).  

(C) O Conselho para Assistência Econômica Mútua (COME-

COM).  

(D) A Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC). 

 

26. Em um mapa, a distância de 3 cm entre duas cidades 

numa escala de 1: 7.500.000 corresponde a:  

(A) 7,5 Km.  

(B) 75 km.  

(C) 750 km.  

(D) 7.500 km. 

 

27. Quais são as principais características demográficas dos 

países desenvolvidos que, geralmente, não existem nos 

países menos desenvolvidos?  

São populações:  

(A) jovens predominantes.  

(B) adultas em sua maioria.  

(C) idosas em considerável número.  

(D) de crianças em grande número. 

 

28. Com relação a economia brasileira, leia as afirmativas 

abaixo:  

I - A partir do início do Século XXI, o país passa por um 

processo de abertura econômica a produtos estrangeiros, 

inclusive com vistas a aumentar a concorrência interna e 

estimular o investimento e o crescimento.  

II- Atualmente, o Brasil ocupa uma posição de emergente no 

cenário internacional, inclusive é membro do BRICS, um 

grupo que reúne algumas das economias que mais crescem 

no planeta. No entanto, os últimos dados sobre o crescimen-

to da economia brasileira estão aquém das médias desses 

emergentes.  

III- O Brasil, atualmente, apresenta uma balança comercial 

deficitária, mesmo sendo majoritariamente um exportador 

de bens primários e de gêneros industrializados.  

IV- A economia do Nordeste é bem diversificada. Há uma 

grande presença de indústrias, como nas metrópoles Recife, 

Salvador e Fortaleza, além de turismo, agronegócio e 

exploração de petróleo. A cana-de-açúcar é o principal 

produto agrícola da região, além da crescente fruticultura 

irrigada no Vale do Rio São Francisco.  

Assinale a alternativa correta:  

(A) I, II e IV.  

(B) I, III e IV.  

(C) II e IV.  

(D) I, II, III e IV. 
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29. Biomas são grandes comunidades biológicas, produtos 

de climas regionais, onde as espécies dominantes podem ou 

não variar. Sobre a distribuição e características dos 

principais biomas terrestres, analise os itens: 

I. No bioma de Tundra a atividade vegetativa é curta e o clima 

é o fator limitante mais importante. II. O bioma de Floresta 

Temperada de Caducifólias apresenta diferenciados ecótonos 

nos seus limites.  

III. O bioma de Desertos, condicionado pela deficiência 

hídrica, pode ser quente ou frio.  

IV. O bioma de Floresta Setentrional de Coníferas apresenta 

uma fitofisionomia homogênea. Assinale a alternativa 

correta:  

(A) II e III.  

(B) I, II e III.  

(C) II, III e IV.  

(D) I, II, III e IV. 

 

30. No que se refere ao processo de urbanização brasileira, 

assinale a alternativa correta:  

(A) é recente, porém, notadamente disperso no território.  

(B) antigo, datado do século XVIII, notadamente no Nordeste 

brasileiro.  

(C) é recente, 1930-1950, concentrado principalmente na 

região Sudeste.  

(D) é disperso desde o século XIX, com destaque para 

Pernambuco e Bahia.  
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Transcreva abaixo as suas respostas, dobre na linha pontilhada e destaque cuidadosamente. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
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