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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 10 - LÍNGUA PORTUGUESA
________________________________________
Leia o texto atribuído a Luis Fernando Veríssimo a 
seguir e responda às questões de 1 a 10: 

 Acho a maior graça. Tomate previne 
isso, cebola previne aquilo, chocolate faz bem, 
chocolate faz mal, um cálice diário de vinho não 
tem problema, qualquer gole de álcool é nocivo, 
tome água em abundância, mas não exagere… 
Diante desta profusão de descobertas, acho mais 
seguro não mudar de hábitos.  Sei direitinho o que 
faz bem e o que faz mal pra minha saúde. Prazer 
faz muito bem. Dormir me deixa 0 km. Ler um bom 
livro faz-me sentir novo em folha. Viajar me deixa 
tenso antes de embarcar, mas depois rejuvenesço 
uns cinco anos.Viagens aéreas não me incham as 
pernas; incham-me o cérebro, volto cheio de idéias. 
  Brigar me provoca arritmia cardíaca. Ver 
pessoas tendo acessos de estupidez me embrulha 
o estômago. Testemunhar gente jogando lata de 
cerveja pela janela do carro me faz perder toda 
a fé no ser humano. Caminhar faz bem, dançar 
faz bem, ficar em silêncio quando uma discussão 
está pegando fogo, faz muito bem! Você exercita 
o autocontrole e ainda acorda no outro dia sem se 
sentir arrependido de nada. 
  Acordar de manhã arrependido do que 
disse ou do que fez ontem à noite é prejudicial à 
saúde! E passar o resto do dia sem coragem para 
pedir desculpas, pior ainda. Não pedir perdão pelas 
nossas mancadas dá câncer, não há tomate ou 
mussarela que previna. 

01. A respeito do sentido global do texto, assinale 
a alternativa que apresenta a interpretação mais 
adequada. 

a) O autor apresenta uma visão que defende que a 
prevenção de males à saúde está associada muito 
mais a comportamentos do que a ter que evitar isso 
ou tomar aquilo. 
b) O objetivo central do texto é abordar os benefícios 
e malefícios do consumo de chocolate, tomate, 
cebola e vinho.
c) Saber viver bem é fácil: basta evitar certos tipos 
de alimentos e abusar daqueles que fazem bem à 
saúde!
d) Cada ser humano sabe o que é melhor para si, 
mas chocolate, tomate, cebola e vinho fazem bem 
à saúde de todos. 
________________________________________
02. Na frase “Tomate previne isso”, o termo “isso” 
funciona sintaticamente como: 

a) Sujeito.
b) Objeto direto.
c) Verbo.
d) Adjunto adnominal.

03. É CORRETO afirmar que os verbos “acho”, 
“sei”, “rejuvenesço” estão conjugados:

a) Na terceira pessoa do plural, no caso, as pessoas 
em geral. 
b) Na primeira pessoa do plural, no caso, nós todos.
c) Na segunda pessoa do singular, no caso, você.
d) Na primeira pessoa do singular, no caso, o próprio 
autor do texto. 
________________________________________
04. No trecho “um cálice diário de vinho”, o termo 
“diário” é um adjetivo que significa “por dia”. Assinale 
a alternativa em que este termo NÃO funciona como 
um adjetivo.

a) Quando ela estava em casa costumava dedicar-
se ao seu estudo diário.
b) O maior desafio diário é levantar-se sempre de 
bom humor.
c) O exercício físico diário é o único possível de 
alcançar bons resultados. 
d) O departamento de imprensa é o responsável 
pela publicação do diário oficial.
________________________________________
05. Assinale a alternativa que indica 
CORRETAMENTE que figura de linguagem é 
empregada na expressão “Dormir me deixa 0 km”. 

a) Metáfora, pois compara e faz alusão a um carro 
novo.
b) Hipérbole, pois contradiz o efeito de dormir.
c) Antítese, pois exagera o efeito de dormir.
d) Metonímia, pois não se relaciona ao fato de 
dormir. 
________________________________________
06. A respeito do acento em “idéias”, na frase “volto 
cheio de idéias”, assinale a alternativa CORRETA. 

a) O acento está presente pois o texto foi escrito 
anteriormente ao Novo Acordo Ortográfico, sendo 
“ideias”, sem acento, o correto a partir do novo 
acordo. 
b) O termo está correto dessa forma, mesmo após o 
Novo Acordo Ortográfico, sendo pronunciado com a 
segunda sílaba forte “i” em “i-de-i-as”.
c) O acento permaneceu após o Novo Acordo 
Ortográfico, sendo facultativo seu uso ou não na 
palavra em questão.
d) O acento está incorreto pois, após o Novo Acordo 
Ortográfico, a palavra em questão deve ser grafada 
com acento grave.
________________________________________
07. De acordo com o contexto em que estão 
empregados, os termos podem assumir sentidos 
literais ou figurados. Assinale a alternativa em que 
a frase do texto está em sentido literal, e NÃO 
figurado. 
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a) Viajar me deixa tenso antes de embarcar, mas 
depois rejuvenesço uns cinco anos.
b) Viagens incham-me o cérebro, volto cheio de 
idéias. 
c) Ficar em silêncio quando uma discussão está 
pegando fogo, faz muito bem! 
d) Sei direitinho o que faz bem e o que faz mal pra 
minha saúde.
________________________________________
08. Assinale a alternativa que classifica 
CORRETAMENTE os termos “de manhã” e “ontem 
à noite”, presentes na frase “Acordar de manhã 
arrependido do que disse ou do que fez ontem à 
noite é prejudicial à saúde!”

a) Sujeito e predicado.
b) Adjunto adnominal.
c) Adjunto adverbial de tempo.
d) Verbo no futuro e no pretérito.
________________________________________
09. Nas frases “chocolate faz bem, chocolate faz 
mal”, o termo “chocolate” desempenha a função de:
 
a) Objeto direto em uma frase, indireto na outra.
b) Predicado em uma frase, sujeito na outra.
c) Sujeito, nas duas frases.
d) Adjunto adnominal em uma frase, adjunto 
adverbial na outra. 
________________________________________
10. O uso do sinal indicativo de crase na oração 
“prejudicial à saúde”: 

a) Está incorreto, pois o “a” é somente artigo.
b) Está correto, pois indica a fusão da preposição 
“a” com o artigo feminino “a”.
c) Não está nem correto, nem incorreto, pois o uso 
da crase é sempre facultativo. 
d) Está correto, pois marca a força da pronúncia e 
da intenção do autor.
________________________________________
QUESTÕES 11 A 15 - MATEMÁTICA

11. Uma forma alternativa à porcentagem de se 
representar uma parcela do todo, quando a parcela 
é muito pequena, é a “parte por milhão” (ppm). 
Sabendo que 104 partes por milhão representam 
1%, quantas ppm correspondem a 0,05%?

a) 5.104.
b) 500.
c) 5.103.
d) 200.
_______________________________________

12. Um hexágono regular é composto por seis 
triângulos equiláteros, como na figura a seguir. Qual 
a área deste hexágono, considerando que a medida 
de todos os seus lados é de 2cm?
 

a) cm2.
b)  cm2.
c)  cm2.
d) 12 cm2.
________________________________________
13. Três pedreiros podem levantar duas paredes em 
um dia. Assumindo que todos trabalham na mesma 
velocidade, quantos pedreiros são necessários 
para levantar oito paredes em dois dias?

a) 3 pedreiros.
b) 6 pedreiros.
c) 8 pedreiros.
d) 9 pedreiros.
________________________________________
14. Em um balanço de estoque realizado por uma 
loja, foi estipulado como aceitável uma divergência 
de 3% entre a quantidade de produtos contados no 
estoque e quantos estavam indicados no sistema 
eletrônico. Se o sistema indicava a existência 
de 2600 itens no estoque, quantos itens, no 
mínimo, deveriam estar no estoque para suprir as 
expectativas?

a) 78.
b) 780.
c) 2597.
d) 2522.
________________________________________
15. Nathália empresta R$ 300,00 a seu amigo, em 
um regime de juros simples, sendo este de 3% ao 
mês. Seu amigo paga após 4 meses o valor integral 
da dívida. Quanto ele pagou à Nathália?

a) R$ 300,00.
b) R$ 325,00.
c) R$ 330,00.
d) R$ 336,00.
________________________________________
QUESTÕES 16 A 20 - INFORMÁTICA

16. A planilha a seguir calcula o preço em reais 
de dois produtos que possuem preço em dólar. 
Utilizando o Microsoft Excel 2010, qual tecla de 
atalho deve ser pressionada para que a célula B1 
na fórmula (célula C3) fique bloqueada ou travada 
de modo que seja possível arrastar a fórmula com 
o mouse para a célula C4 para calcular o preço em 
reais do produto B?
 

a) F1
b) F2
c) F3
d) F4
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17. Usando o sistema operacional Windows 10 em 
um computador, qual atalho de teclado podemos 
utilizar para visualizar a Área de trabalho e 
minimizar outras aplicações simultaneamente:

a) Tecla Windows + A
b) Tecla Windows + C
c) Tecla Windows + D
d) Tecla Windows + E
_______________________________________
18. Considerando as melhores práticas em relação 
às rotinas de backup, assinale a alternativa 
CORRETA:

a) Hoje em dia com o avanço da tecnologia não 
é mais necessário realizar backups manuais ou 
automáticos em um computador pessoal.
b) É melhor armazenar os dados de backups 
realizados de arquivos do computador pessoal no 
próprio computador pessoal devido à lentidão na 
internet para armazenamento nas nuvens.
c) É recomendável que backups sejam realizados 
de forma periódica e automática.
d) Para agilizar o processo de backup não é 
necessário realizar testes periódicos nos arquivos 
de backup para verificar sua integridade.  
_______________________________________
19. Qual das alternativas apresenta o melhor 
conceito de nuvem em informática?

a) Rede de servidores distribuídos ao redor do 
globo e conectados que operam como um único 
ecossistema para armazenar e gerenciar dados, 
executar aplicativos ou fornecer conteúdos. 
b) Pasta especial no computador pessoal em que 
os dados ficam armazenados de forma segura 
através de criptografia.
c) Serviço disponibilizado pelo governo que pode 
ser utilizado por empresas e pela população em 
geral para armazenamento seguro de dados.
d) Nuvem é o termo reduzido de “nuvem de 
tags”, conceito usado em alguns documentos de 
processamento de texto como Word.
_______________________________________
20. Qual elemento deve ser alterado para obter o 
efeito de marca-d´água a uma imagem que está 
como plano de fundo no Microsoft Power Point 
2016 no painel Formatar Plano de Fundo? 

a) Brilho
b) Transparência
c) Textura
d) Marca-d´água
_______________________________________
QUESTÕES 21 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

21. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDBEN) n° 9.394/96, no art. 3º 

o ensino será ministrado com base nos seguintes 
princípios, EXCETO:

a) Igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola.
b) Cobrança do ensino público em estabelecimentos 
oficiais.
c) Garantia de padrão de qualidade.
d) Valorização do profissional da educação escolar.
_______________________________________
22. Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 
n° 8.069/1990 (ECA), fala em seu art. 18-A, que 
a criança e o adolescente têm o direito de ser 
educados e cuidados sem o uso de castigo físico 
ou de tratamento cruel ou degradante, como formas 
de correção, disciplina, educação ou qualquer 
outro pretexto. Nesse contexto, o castigo físico 
sobre a criança ou o adolescente subentende, em:

a) Sofrimento físico ou lesão.
b) Elogio em público.
c) Diferença racial.
d) Encaminhamento a tratamento psicológico ou 
psiquiátrico.
_______________________________________
23. A Lei nº 11.494/2007 – FUNDEB - Constituição 
da República Federativa do Brasil, art. 208, fala 
que o dever do Estado com a educação será 
efetivado mediante a garantia de:

a) Educação básica obrigatória e gratuita dos 
3 (três) aos 16 (dezesseis) anos de idade, 
assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos 
os que a ela não tiveram acesso na idade própria.
b) Educação básica obrigatória e gratuita dos 
2 (dois) aos 17 (dezessete) anos de idade, 
assegurada inclusive sua oferta mediante vaga, 
para todos os que a ela não tiveram acesso na 
idade própria.
c) Educação básica obrigatória e gratuita dos 
4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, 
assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos 
os que a ela não tiveram acesso na idade própria.
d) Educação básica obrigatória e gratuita dos 
4 (quatro) aos 21 (vinte e um) anos de idade, 
assegurada inclusive sua oferta progressiva para 
todos os que a ela não tiveram acesso na idade 
própria.
_______________________________________
24. As informações contidas no histórico escolar 
são de responsabilidade de quem:

a) Do diretor escolar e da secretária da instituição 
de ensino.
b) Apenas do diretor escolar.
c) Apenas da secretária da instituição de ensino.
d) Nenhumas das alternativas estão corretas.



4

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

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 26 27 28 29 30

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 28/01/2019.

25. Os arquivos escolares constituem acervos 
arquivísticos, contendo diversas espécies 
documentais que são fontes de pesquisa. Quais 
documentos NÃO se caracterizam em arquivos 
escolares?

a) Documentos pessoais dos pais dos estudantes.
b) Correspondências e dossiê de estudantes.
c) Documentos de servidores técnicos e de 
professores.
d) Documentos pedagógicos, administrativos, 
financeiros.
_______________________________________
26. Embora não haja em lei um modelo único de 
regimento escolar, podendo cada instância do 
sistema estabelecer regras e parâmetros para a 
criação e os limites deste instrumento de gestão, 
alguns dados são fundamentais para um regimento 
escolar, são eles: 

a) A identificação da instituição, somente com 
nome fantasia.
b) Informações sobre a instituição (ou órgão, no 
caso do ensino público) que a mantém.
c) Apresentação em partes de seus fins e objetivos.
d) Dados das estruturas administrativas apenas, 
para os respectivos responsáveis dos seus cargos 
e atribuições.
_______________________________________
27. Define-se ata como um registro em que se 
relata o que?

a) O que se passou em uma festa de encerramento 
escolar.
b) O que se passou em sala de aula.
c) O que se passou em uma formatura.
d) O que se passou em uma reunião.

28. Algumas das regras básicas para a produção 
de uma ata de reunião, são, EXCETO:

a) Ausência de abreviaturas.
b) Sem parágrafos ou alíneas.
c) Todos os números devem ser escritos por 
extenso.
d) Uso permitido de corretivos.
_______________________________________
29. Regimento escolar é um documento legal onde 
constam todos os dados do estabelecimento de 
ensino, deve ser construído de forma participativa, 
com o envolvimento de quem?

a) Apenas do corpo docente e corpo discente.
b) Apenas dos pais de alunos e comunidade 
escolar.
c) Apenas da direção e equipe pedagógica.
d) Toda a comunidade escolar, corpo docente, 
corpo discente, pais de alunos, direção, equipe 
pedagógica, funcionários da escola, conselho 
escolar e APMF.
_______________________________________
30. A escrituração escolar e o arquivamento de 
documentos são de responsabilidade de quem?

a) Secretário(a) escolar.
b) Diretor(a) escolar.
c) Professores.
d) Município.


