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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 05/2021

LÍNGUA PORTUGUESA

Você é mais tênis ou frescobol?
O tênis é um jogo feroz. O seu objetivo é derrotar o adversário. E a 
sua derrota se revela no seu erro: o outro foi incapaz de devolver 
a bola. Joga-se tênis para fazer o outro errar. O bom jogador é 
aquele que tem a exata noção do ponto fraco do seu adversário, 
e é justamente para aí que ele vai dirigir a sua cortada - palavra 
muito sugestiva, que indica o seu objetivo sádico, que é o de cortar, 
interromper, derrotar. O prazer do tênis se encontra, portanto, 
justamente no momento em que o jogo não pode mais continuar 
porque o adversário foi colocado fora de jogo. Termina sempre 
com a alegria de um e a tristeza de outro.

O frescobol se parece muito com o tênis: dois jogadores, duas 
raquetes e uma bola. Só que, para o jogo ser bom, é preciso que 
nenhum dos dois perca. Se a bola veio meio torta, a gente sabe 
que não foi de propósito e faz o maior esforço do mundo para 

INSTRUÇÕES GERAIS
I. Nesta prova, você encontrará 04 (quatro) páginas 

numeradas sequencialmente, contendo 30 (trinta) questões 
objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua 
Portuguesa 11 (onze) questões, Matemática 05 (cinco) 
questões, Noções de Informática 04 (quatro) questões e 
Conhecimentos Específicos 10 (dez) questões.

II.	 Verifique	se	seu	nome e número de inscrição estão corretos 
no	cartão	de	respostas.	Se	houver	erro,	notifique	o	fiscal.

III.	 Verifique	se	o	caderno	de	provas	se	refere	ao	cargo	para	
o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, 
solicite	 ao	 fiscal	 de	 sala	 para	 que	 tome	 as	 providências	
cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores 
nesse sentido.

IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais 
indicados, com caneta azul ou preta.

V.	 Verifique	 se	 a	 impressão,	 a	 paginação	 e	 a	 numeração	
das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, 
notifique	o	fiscal.

VI. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço 
correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo 
no próprio cartão de respostas.

VII. O sistema de leitura e processamento das folhas de resposta 
não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na 
marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.    

VIII. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, 
rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser 
escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.

IX.	 Ao	terminar	a	prova,	entregue	ao	fiscal	o	cartão	de	respostas	
e este caderno. As observações ou marcações registradas 
no caderno não serão levadas em consideração.

X.  Você dispõe de 03 (três) horas para fazer esta prova. 
Reserve os 20 (vinte) minutos	finais	para	marcar	o	cartão	
de respostas.

XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova  
01 (uma) hora após seu início.

XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e 
demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!

devolvê-la gostosa, no lugar certo, para que o outro possa pegá-
la. Não existe adversário porque não há ninguém a ser derrotado. 
Aqui	ou	os	dois	ganham	ou	ninguém	ganha.	E	ninguém	fica	feliz	
quando o outro erra - pois o que se deseja é que ninguém erre. O 
erro de um, no frescobol, é (...) um acidente lamentável que não 
deveria ter acontecido, pois o gostoso mesmo é aquele ir e vir, ir e 
vir, ir e vir... E o que errou pede desculpas; e o que provocou o erro 
se sente culpado. Mas não tem importância: começa-se de novo 
este delicioso jogo em que ninguém marca pontos...

Adaptado de “Você é mais tênis ou frescobol?” -  Rubem Alves.

 Utilize o texto acima para responder às questões 1, 2 e 3.
 

1) Leia atentamente o texto acima. O narrador apresenta 
as características de dois jogos, os quais, à primeira 
vista, podem parecer semelhantes, entretanto, revelam 
objetivos opostos. Assinale a alternativa que apresenta 
fatos discordantes dos contidos no texto.
a) O seu objetivo do tênis é aniquilar o adversário, assim 

sendo, um jogador habilidoso é aquele que tem a precisa 
noção da principal debilidade de seu adversário.

b) O frescobol assemelha-se ao tênis, entretanto, não há 
um oponente a ser abatido.

c) O tênis traz à tona o erro do adversário, enquanto que 
no frescobol, ninguém se aprazera com o erro do outro 
jogador.

d) O autor expõe que o seu objetivo, de ambos os jogos, é 
sádico, pois ambos terminam quando o outro jogador é 
derrotado.

2) A expressão (...) “Aqui ou os dois ganham ou ninguém 
ganha” (...), apresenta um sentido indeterminado do 
agente, o qual é constituído:
a) Pelo emprego do advérbio “Aqui”, uma vez que não se 

refere ao um local determinado.
b) Pelo	emprego	do	verbo	”ganham”,	pois	não	define	quem	

ganha.
c) Pelo emprego do pronome ”ninguém”, visto que não se 

refere	a	uma	pessoa	específica.
d) Pela emprego da conjunção ”ou”, dado que deixa em 

dúvida o ganhador.

3) No decorrer do texto, o autor utiliza o adjetivo “sádico”. 
Assinale a alternativa que apresenta um significado 
equivalente ao adjetivo citado.
a) Compassivo.  c) Indulgente.
b) Perverso.       d) Aprazível.

4) Leia atentamente as orações abaixo. Todas elas fazem 
alusão ao cantor e compositor Gilberto Gil e seu local 
de nascimento. Assinale a alternativa, na qual a vírgula 
foi empregada corretamente.
a) Gilberto Gil, um dos grandes nomes da MPB nasceu em 

Salvador.
b) Gilberto Gil um dos, grandes nomes, da MPB nasceu em 

Salvador.
c) Gilberto Gil um dos grandes nomes, da MPB, nasceu em 

Salvador.
d) Gilberto Gil, um dos grandes nomes da MPB, nasceu em 

Salvador.

Nome: Inscrição:
Assinatura do candidato:

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO
11  12  13  14  15 16       17  18 19  20  

21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  

1  2  3  4  5 6       7  8 9  10  

25) A intencionalidade “consiste na organização e 
proposição, pelo educador, de experiências que 
permitem às crianças conhecer a si e ao outro”, 
conforme dispõe a Base Nacional Comum Curricular 
(BRASÍLIA, 2018). A respeito da afirmativa da BNCC,  
assinale a alternativa incorreta.
a) Conhecer e compreender as relações com a natureza, 

com	a	cultura	e	com	a	produção	científica	
b) Que não se traduzem nas práticas de cuidados pessoais 

(alimentar-se, vestir-se, higienizar-se)
c) Que se traduzem nas brincadeiras, nas experimentações 

com materiais variados, na aproximação com a literatura 
e no encontro com as pessoas

d) Parte	 do	 trabalho	 do	 educador	 é	 refletir,	 selecionar,	
organizar, planejar, mediar e monitorar o conjunto 
das práticas e interações, garantindo a pluralidade de 
situações que promovam o desenvolvimento pleno das 
crianças 

26) O Artigo 11 da Lei nº 8.069/90, que dispõe sobre o 
Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 
providências, garante o atendimento da criança e do 
adolescente integralmente por intermédio do Sistema 
Único de Saúde. Considerando o disposto na Legislação 
em pauta, análise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F).
(  ) É assegurado acesso (...), observado o princípio da 

equidade no acesso a ações e serviços para promoção, 
proteção e recuperação da saúde. 

(		)	A	 criança	 e	 o	 adolescente	 com	 deficiência	 serão	
atendidos, sem discriminação ou segregação, em 
suas	 necessidades	 gerais	 de	 saúde	 e	 específicas	 de	
habilitação e reabilitação. 

(  ) Devem os familiares que necessitarem dos medicamentos, 
órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas 
ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças 
e	adolescentes,	possuir	residência	fixa	podendo	estar	na	
condição de desempregado. 

(  ) Os	 profissionais	 que	 atuam	 no	 cuidado	 diário	 ou	
frequente de crianças na primeira infância receberão 
formação	 específica	 e	 temporária	 ao	 ingressarem	 no	
quadro ativo. 

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta 
de cima para baixo.
a) V - V - V - V
b) V - V - F - F
c) V - F - V - V
d) F - F - V - V

27) O Artigo 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente 
(Lei 8069/90), Parágrafo único, considera como 
“castigo físico: ação de natureza disciplinar ou punitiva 
aplicada com o uso da força física sobre a criança ou 
o adolescente”. A esse respeito, leia atentamente e 
analise as afirmativas abaixo.
I. Que resulte em sofrimento físico.
II.  Que resulte em lesão.
III.  Que resulte em conduta humilhante. 
IV.  Que resulte em tratamento em forma de ameaça 

gravemente ou ridicularize. 
 Assinale a alternativa correta.

a) Apenas	as	afirmativas	II	e	IV	estão	corretas
b) Apenas	as	afirmativas	I,	II	e	III	estão	corretas
c) Apenas	as	afirmativas	I	e	II	estão	corretas
d) As	afirmativas	I,	II,	III	e	IV	estão	corretas

28) Assinale a alternativa que preencha corretamente 
a lacuna sobre a BNCC. Na Base Nacional Comum 
Curricular (BRASÍLIA, 2018) as intervenções educativas 
com relação às aprendizagens na Educação Infantil 
manifestam a progressão ocorrida no processo de 
ensino quando agrupamos “elementos para reorganizar 
tempos, espaços e situações que garantam os 
direitos de aprendizagem de todas as crianças” por 
meio___________. 
a) do diálogo com os familiares em reuniões
b) da atividade utilizada por meio de uma única linguagem 

a cada bimestre
c) das observações e perguntas após cada atividade 

prática
d) dos diversos registros, feitos em diferentes momentos 

tanto pelos professores quanto pelas crianças (como 
relatórios,	portfólios,	fotografias,	desenhos	e	textos)

 
29) Leia com atenção e assinale a alternativa que preenche, 

incorretamente, a lacuna. 
 As intervenções educativas, tarefa disposta na 

Formação Pessoal e Social no Referencial Curricular 
Nacional (BRASÍLIA, 1998), consideradas auxílio para 
o sucesso por parte das crianças, na realização de 
algumas ações são____________.
a) conhecer as possibilidades de cada uma e delinear 

um planejamento que inclua ações ao mesmo tempo 
desafiadoras	e	possíveis	de	serem	realizadas	por	elas	

b) propiciar situações em que as crianças possam fazer 
algumas coisas sozinhas, ou com pouca ajuda

c) os professores devem resolver os problemas colocados 
para as crianças

d) elogiar as conquistas das crianças, explicitando a elas 
a avaliação de como seu crescimento tem trazido novas 
competências 

30) A Lei nº 9.394/96 que “Estabelece as Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional”, edição atualizada em 2017, 
dispõe sobre as alterações da história do currículo 
da Educação Infantil. Na SEÇÃO II - DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL, os artigos apresentam os propósitos da 
modalidade educativa. Análise as afirmativas abaixo e 
dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
(  ) O atendimento à criança, de no mínimo 5 (cinco) horas 

diárias para o turno parcial, sendo uma hora para almoço, 
e de 7 (sete) horas para a jornada integral;

(  )  A educação infantil, primeira etapa da educação básica, 
tem	 como	 finalidade	 o	 desenvolvimento	 integral	 da	
criança (...).

(  )  A educação infantil será oferecida em: I – creches, ou 
entidades equivalentes, para crianças de até três anos 
de idade; II – pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) 
a 5 (cinco) anos de idade.

(  )  Na educação infantil a avaliação far-se-á mediante 
acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, 
com o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao 
ensino fundamental.

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta 
de cima para baixo.
a)  F - V - V - F
b)  V - V - F - F
c)  V - F - V - V
d)  F - F - V - V



2 IBFC_01 IBFC_01 3

5) Leia atentamente a seleção de frutas abaixo. 
Considerando-se a norma culta da Língua Portuguesa 
e o uso dos acentos ortográficos, assinale a alternativa 
em que há desvio a essas normas.
a) Abacaxí.
b) Açaí.
c) Cajá.
d) Maracujá.

6) Segundo a norma culta da Língua Portuguesa, 
algumas classes de palavras são invariáveis. Analise 
cuidadosamente as estruturas abaixo e assinale a 
alternativa que preenche correta e respectivamente as 
orações.
I. A aluna parece __________ entediada. 
II. Comemos __________ porção de bolinhos de bacalhau, 

os preços estavam exorbitantes. 
III.	Chega	 de	 tantas	 flexões!	 Estamos	 __________	

cansadas. 
a) meia, meio, bastantes.
b) meio, meia, bastantes.
c) meia, meio, bastante.
d) meio, meia, bastante.

7) Ainda segundo a norma culta da Língua Portuguesa, 
a concordância verbal deve levar em conta o número 
(singular ou plural) e a pessoa (1ª, 2ª e 3ª) ao mesmo 
tempo. Assinale a alternativa que apresenta afirmações 
corretas sobre a concordância verbal.
a) A regra básica da concordância verbal consiste em 

concordar o verbo com o objeto, seja ele direto ou 
indireto.

b) A regra básica da concordância verbal consiste em 
concordar o verbo com o sujeito.

c) As pessoas do singular são: nós (1ª), vós (2ª), eles / elas 
(3ª).

d) As pessoas do plural são: eu (1ª), tu (2ª), ele / ela (3ª).

8) Analise atentamente a seguinte estrutura: “Todos se 
esforçaram para passar no concurso”. Considerando-se 
os conceitos de regência,  assinale a alternativa incorreta.
a) A regência verbal é caracterizada pela relação de 

subordinação entre um verbo e um outro termo.
b) No exemplo acima, o verbo é regido por uma preposição, 

a qual o liga ao complemento.
c) O verbo “se esforçaram” é intransitivo.
d) Pode-se	afirmar	 que:	 “esforçaram”	é	o	 verbo,	 “para”	 é	

a preposição e “passar no concurso” é o complemento.
 

9) Faça a análise sintática da seguinte estrutura: “O 
professor divulgou as notas aos alunos”. A este respeito, 
analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F).
(  ) “O professor” é o sujeito da oração.
(  ) “divulgou as notas aos alunos” é o predicado.
(  ) “as notas” é o objeto indireto.
(  ) “aos alunos” é o objeto direto.
(  ) “o”, “aos” são adjuntos adnominais.

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta 
de cima para baixo.
a) V - V - F - F - V.
b) V - V - V - F - F.
c) F - F - F - F - F.
d) V - F - V - F - F.

10) Analise cuidadosamente todos os substantivos 
grafados abaixo e quanto a sua classificação, assinale a 
alternativa que os apresenta incorretamente.
I. Guarda-chuva.
II. Girassol.
III. Café.
IV. Cafeteira.
a) Guarda-chuva é um substantivo composto.
b) Girassol é um substantivo simples.
c) Café é um substantivo primitivo.
d) Cafeteira é um substantivo derivado.

11) Muitos estudantes de Língua Portuguesa acabam por 
confundir “tipos textuais” com  “gêneros textuais”. Os 
tipos textuais também denominados tipos de textos, 
caracterizam-se pelo seu conteúdo e pelo seu layout 
(formato). Já os gêneros textuais são tipos relativamente 
estáveis de enunciados, os quais  apresentam 
uma função comunicativa baseada nas relações 
socioculturais e comunicativas. Sabendo-se que há 
apenas cinco tipos textuais, assinale a alternativa que 
não pode ser denominada de tipo textual.
a) Texto narrativo.
b) Texto descritivo.
c) Texto dramático.
d) Texto dissertativo.

MATEMÁTICA

12) Uma caixa d’água com capacidade para 3000 litros de 
água está completamente cheia. No fundo da caixa há 
um ralo por onde escoa água a uma razão constante e o 
volume da caixa varia conforme a função a seguir:

 V = 3000 – 5t, onde V é o volume em litros e t o tempo em 
horas.

 Assinale a alternativa que apresenta o volume de água 
encontrado na caixa, em litros, após 30 horas:
a) 2850  b) 2700  c) 2970  d) 2470

13) São necessários 60 pedreiros para construir um 
pequeno prédio em 40 dias. Assinale a alternativa 
que apresenta a quantidade de pedreiros que uma 
construtora necessitará para construir o mesmo prédio, 
em outro local e totalmente idêntico, só que em apenas 
30 dias.
a) 45  b) 60  c) 80  d) 90

14) A conhecida fórmula de Bhaskara é um método para 
encontrar raízes reais de uma função quadrática. No 
processo deste método as raízes são encontradas 
fazendo uso dos coeficientes das equações no formato, 
y = ax2+bx+c com a, b, c ∈ R (números reais) e ainda a ≠ 0. 
Sendo assim, a função dada por f(x) = 4x2-4x+1, possui 
como raízes os números: 
a) –1 e 3      c) 0 e 2
b) 4 e – 4     d) 1/2 e 1/2

15) Um restaurante aumentou o número de funcionários 
que antes era 80 e agora passou a ser 100. Assinale a 
alternativa que apresenta o aumento percentual em 
relação à quantidade inicial de funcionários.
a) 12%
b) 25%
c) 20%
d) 30%

16) Solange vende bombons em caixas que cabem oito 
unidades. Num domingo ela fez 960 unidades do 
bombom. Assinale a alternativa que apresenta a 
quantidade de caixas que Solange irá precisar para 
armazenar toda sua produção de domingo.
a) 120  b) 125  c) 960  d) 240

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

17) Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. 
 Existem várias situações onde é necessário atualizar 

uma página em um navegador da Internet. O atalho do 
teclado que permite atualizar a página é o____. 
a) F10                c) F12
b) F1                d) F5

18) Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.
 Em muitos aplicativos de Correios Eletrônicos aparece 

a abreviatura em Língua Portuguesa: “CCo”. Ao utilizar 
desse recurso permite _____________.
a) que todos que recebam o e-mail, consigam ver o 

endereço de quem mais o recebeu
b) encaminhar um e-mail para mais de uma pessoa, sem 

que ela saiba que a outra esteja recebendo a mesma 
mensagem

c) acompanhar o e-mail, sabendo se o destinatário 
efetivamente recebeu a mensagem encaminhada

d) que seja utilizado para apagar o e-mail encaminhado, 
depois que o emissário enviou por erro 

19) Tanto no Sistema Operacional da Microsoft como 
em aplicativos do Pacote Microsoft Office existem 
recursos para a edição de texto. Assinale a única 
alternativa que esteja tecnicamente incorreta quanto a 
softwares específicos para a edição de texto:
a)  WordPad
b) Bloco de Notas
c) MS-Word
d) InfoPath

20) Quanto à Ferramenta de Busca do Google, analise as 
afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso 
(F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo:
(		)	é	possível	filtrar	somente	arquivos	específicos	em	uma	

pesquisa.
(  ) é possível apresentar somente imagens de um 

conteúdo	específico.
(  ) não é possível obter a previsão do tempo de uma 

determinada localização.
a) V - F - F
b) V - V - F
c) F - V - V
d) F - F - V

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) O Manual de Orientação Pedagógica (BRASÍLIA, 2012) 
contempla práticas pedagógicas em que as vivências 
éticas incluem. A este respeito, assinale a alternativa 
correta.
a) Ações, respeito ao espaço pedagógico
b) Ações, como respeitar o espaço de brincar do outro, 

guardar, emprestar os brinquedos e esperar sua vez 
de usá-los   

c) Ações, como respeitar, fazer, ouvir e esperar sua vez 
d) Ações, determinadas e respeitadas 

22) Leia abaixo, conforme o disposto nos Parâmetros 
Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil 
(BRASÍLIA, 2006).
 “Por sua vez, as crianças encontram-se em uma fase de 

vida em que _______ intensamente do adulto para sua 
sobrevivência (...). Precisam, portanto, ser ________, 
o que implica: • ser auxiliadas nas atividades que não 
puderem realizar sozinhas; • ser atendidas em suas 
necessidades básicas físicas e psicológicas; • ter atenção 
especial por parte do adulto em momentos peculiares de 
sua vida”

 Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas.
a) dependem / cuidadas 
b) precisam / cuidadas e educadas 
c) dependem / cuidadas e educadas 
d) precisam / educadas 

23) Conforme disposto na Base Nacional Comum Curricular 
(BRASÍLIA, 2018), os seis direitos de aprendizagem 
e desenvolvimento asseguram, na Educação 
Infantil_________. Assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna sobre a BNCC. 
a) as condições para que as crianças aprendam em 

situações nas quais possam desempenhar um papel 
ativo em ambientes que as convidem a vivenciar 
desafios	e	a	sentirem-se	provocadas	a	resolvê-los,	nas	
quais	possam	construir	significados	sobre	si,	os	outros	e	
o mundo social e natural

b) as condições para que as crianças aprendam em 
ambientes	 que	 as	 convidem	 a	 vivenciar	 desafios	 e	 a	
sentirem-se provocadas a resolvê-los 

c) as condições para que as crianças aprendam em 
situações nas quais possam desempenhar um papel 
ativo	em	ambientes	que	as	convidem	a	vivenciar	desafios	
e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, esperando 
o cuidado dos adultos para um bom desempenho no 
mundo social e natural 

d) as condições para que as crianças aprendam em 
situações nas quais são estudantes e possam vivenciar 
desafios	 e	 serem	provocadas	 a	 resolvê-los,	 nas	 quais	
possam	construir	significados	sobre	si	

24) Analise o trecho abaixo, conforme o disposto na citação 
que determina o movimento adequado sobre “Risco 
e segurança” no Manual de Orientação Pedagógica 
(BRASÍLIA, 2012). 

 “Quando a criança está iniciando sua ________ na creche, 
fica	com	medo	de	assumir	riscos	e,	por	isso,	é	importante	a	
________ da professora para iniciar uma interação com uma 
brincadeira que ela já conheça ou com o ________ que ela 
usa em casa, que não cria ansiedade e lhe dá segurança. 

 Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas.
a) experiência / intenção / brinquedo 
b) experiência / superação / símbolo
c) experiência /	reflexão	/ símbolo 
d) experiência / ação / brinquedo 


