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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 poema de Cora Coralina a seguir e responda 
às questões de 1 a 10: 

Eu voltarei

Meu companheiro de vida será um homem corajoso 
de trabalho,

servidor do próximo, honesto e simples, de 
pensamentos limpos.

Seremos padeiros e teremos padarias.
Muitos filhos à nossa volta.

Cada nascer de um filho será marcado com o plantio 
de uma árvore simbólica.

A árvore de Paulo, a árvore de Manoel,
a árvore de Ruth, a árvore de Roseta.

Seremos alegres e estaremos sempre a cantar.
Nossas panificadoras terão feixes de trigo enfeitando 

suas portas,
teremos uma fazenda e um Horto Florestal.

Plantaremos o mogno, o jacarandá, o pau-ferro, o 
pau-brasil, a aroeira, o cedro.

Plantarei árvores para as gerações futuras.
Meus filhos plantarão o trigo e o milho, e serão 

padeiros.
Terão moinhos e serrarias e panificadoras.

Deixarei no mundo uma vasta descendência de 
homens e mulheres

ligados profundamente ao trabalho e à terra que os 
ensinarei a amar.

E eu morrerei tranquilamente dentro de um campo 
de trigo 

ou milharal, ouvindo ao longe o cântico alegre dos 
ceifeiros.

Eu voltarei… 
A pedra do meu túmulo será enfeitada de espigas 

de trigo e cereais quebrados
minha oferta póstuma às formigas que têm suas 

casinhas subterra
e aos pássaros cantores que têm seus ninhos nas 

altas e floridas frondes.
Eu voltarei…

01. Analise as alternativas a seguir e escolha a 
que interpreta mais ADEQUADAMENTE o sentido 
geral do poema.

a) A autora fala de um tempo que não existe mais, 
marcado por uma profunda nostalgia, evidenciado 
pelo uso massivo de verbos no passado.
b) O poema trata de previsões futuras, sonhos e 
projeções, evidenciado pelo uso majoritário do 
tempo futuro nos verbos utilizados.
c) A autora faz uma análise dos fatos presentes 
de sua realidade, evidenciada pelo uso do tempo 
presente na maioria dos verbos escolhidos.

d) O poema conta de uma época antiga, do qual a 
autora sente falta e gostaria de voltar, evidenciado 
pelo uso do passado imperfeito dos verbos. 
________________________________________
02. Assinale a alternativa que analisa 
CORRETAMENTE o uso do acento indicativo de 
crase em “minha oferta póstuma às formigas”.

a) O uso da crase está incorreto nesse contexto.
b) O uso da crase está correto, pois marca a junção 
da preposição e do artigo.
c) O uso da crase está incorreto, pois os termos 
estão no masculino.
d) O uso da crase está correto, somente por licença 
poética. 
________________________________________
03. A respeito do uso das vírgulas na frase 
“Plantaremos o mogno, o jacarandá, o pau-ferro, o 
pau-brasil, a aroeira, o cedro”, pode-se afirmar que 
está:

a) Correto de acordo com a norma padrão.
b) Incorreto, pois está separando sujeito e verbo.
c) Incorreto, pois deveriam ser utilizados pontos 
finais.
d) Correto somente por se tratar de um poema.
________________________________________
04. A frase “Meu companheiro de vida será um 
homem corajoso de trabalho” está no futuro. 
Assinale a alternativa que apresenta a mesma 
frase, com o mesmo verbo conjugado no presente.

a) Meu companheiro de vida foi um homem corajoso 
de trabalho.
b) Meu companheiro de vida era um homem 
corajoso de trabalho.
c) Meu companheiro de vida é um homem corajoso 
de trabalho.
d) Meu companheiro de vida estava um homem 
corajoso de trabalho.
________________________________________
05. Os termos da frase “Seremos padeiros e teremos 
padarias” estão no plural. Assinale a alternativa que 
apresenta essa mesma frase com todos os termos 
CORRETAMENTE no singular. 

a) Serei padeiro e terei padaria.
b) Seremos padeiro e teremos padaria.
c) Serei padeiros e terei padarias.
d) Seremos padeiro e terei padaria.
________________________________________
06. Assinale a alternativa que apresenta SOMENTE 
verbos no futuro.

a) Nascer, amar, terão.
b) Morrerei, cantar, voltarei.
c) Será, têm, deixarei.
d) Seremos, teremos, plantaremos.
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07. Há no texto termos que são formados a partir do 
termo “planta”. Assinale a alternativa que apresenta 
um termo que NÃO possui nenhuma relação de 
sentido com a palavra “planta”. 

a) Plantio, plantarei, plantaremos.
b) Plagiar, plantinha, plantação. 
c) Plantou, plantarei, planta.
d) Plantador, plantio, plantar. 
________________________________________
08. Assinale a alternativa que apresenta 
CORRETAMENTE os termos que desempenham 
função de sujeito na frase “Nossas panificadoras 
terão feixes de trigo enfeitando suas portas”.

a) Feixes de trigo.
b) Enfeitando suas portas.
c) Suas portas. 
d) Nossas panificadoras. 
________________________________________
09. O termo “suas” na frase “Nossas panificadoras 
terão feixes de trigo enfeitando suas portas” se 
refere às portas:

a) Dos leitores.
b) Dos “filhos da autora”.
c) Das “nossas panificadoras”.
d) Da “fazenda”. 
________________________________________
10. As palavras “túmulo” e “ póstuma”, presentes no 
texto, têm a sílaba tônica na: 

a) Última sílaba.
b) Penúltima sílaba.
c) Antepenúltima sílaba.
d) Segunda sílaba. 
________________________________________
QUESTÕES 11 A 15 - MATEMÁTICA

11. Qual a probabilidade aproximada de, em uma 
brincadeira de cara e coroa, uma pessoa obtenha 
cinco vezes seguidas coroa?

a) 3%.
b) 12,5%.
c) 25%.
d) 50%.
________________________________________
12. Considerando uma progressão geométrica de 
termo inicial 4 e razão 3, qual a razão entre o sexto 
e o quarto termo?

a) 12.
b) 9.
c) 27
d) 36.
________________________________________
13. Quantas vezes a duração de uma hora é maior 
que a de um segundo?

a) 3600.
b) 100.
c) 1200.
d) 600.
________________________________________

14. Uma simplificação da expressão   é:

a)    .
b) .
c)  .
d)  12.
________________________________________
15. O dono de uma casa de eventos decide 
contratar um grupo musical para se apresentar. O 
cachê deste grupo, além de suas despesas com o 
estabelecimento naquele dia é de R$ 8 000,00; e 
o ingresso para entrada no show é de R$ 50,00. 
Desconsiderando outros gastos e receitas, quantos 
ingressos deveriam ser vendidos para que o dono 
não tivesse prejuízo em seu evento?

a) 80.
b) 250.
c) 400.
d) 160.
________________________________________
QUESTÕES 16 A 20 - CONHECIMENTOS GERAIS

16. Analise a explicação a seguir e assinale a 
alternativa que indica o termo de que se trata.

“Foi o cientista alemão Ernst Haeckel, em 1869, 
quem utilizou pela primeira vez este termo para 
designar o estudo das relações entre os seres vivos 
e o ambiente em que vivem, bem como a distribuição 
e abundância dos seres vivos no planeta, passando 
então a existir como um ramo das ciências naturais. 
Antes disso, muitos estudiosos já haviam contribuído 
para o assunto, apesar de o termo em si não estar 
em uso”. 

(Portal Tiberiogeo, com adaptações).

a) Ecologia.
b) Globalização.
c) Efeito Estufa.
d) Miscigenação.
________________________________________
17. Recentemente, surgiu no Brasil um programa 
político que tem proposto uma lei que tornaria 
obrigatória a afixação, em todas as salas de aula 
do ensino fundamental e médio, de um cartaz com 
os deveres do professor. Assinale a alternativa que 
indica o nome desse programa.

a) Bolsa Escola.
b) Escola sem Partido.
c) Pátria Educadora.
d) Educação para Todos.
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18. Analise o texto a seguir, que apresenta 
uma explicação sobre uma recente inovação 
tecnológica, e assinale a alternativa que contém o 
termo que preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“Quem não se lembra dos antigos disquetes? Eles 
tinham um tamanho relativamente grande, eram 
propícios a apresentar defeitos e o pior: tinham 
uma capacidade minúscula. Há algumas décadas, 
porém, tudo mudou com a chegada do _________. 
Com um tamanho parecido com o de um chaveiro, 
estes dispositivos de armazenamento móveis são 
capazes de levar músicas, filmes, documentos ou 
qualquer outro arquivo de um computador para 
outro com uma grande facilidade”. 

(Portal História de Tudo, com adaptações).

a) Netflix.
b) Wifi.
c) Pen Drive.
d) WhatsApp.
________________________________________
19. O trecho a seguir busca definir um conceito 
empregado atualmente com muita frequência nos 
meios de comunicação nacionais e internacionais. 
Assinale a alternativa que indica o conceito de que 
se trata.

“Este termo deve ser compreendido como toda 
informação que, sendo de modo comprovável 
falsa, seja capaz de prejudicar terceiros e tenha 
sido forjada ou posta em circulação por negligência 
ou má-fé, neste caso, com vistas ao lucro fácil 
ou à manipulação política. É prudente isolar a 
prática, diferenciando-a da mera expressão de 
pontos de vista falsos ou errôneos, assim como do 
entrechoque de visões extremadas”. 

(Revista USP, 2018, com adaptações).

a) Censura.
b) Fake news.
c) Preconceito.
d) Fascismo.
________________________________________

20. Com base no Estatuto da Criança e do 
Adolescente, assinale a alternativa que NÃO indica 
um dos aspectos compreendidos pelo direito à 
liberdade garantido à criança e ao adolescente.

a) Brincar, praticar esportes e divertir-se.
b) Crença e culto religioso.
c) Opinião e expressão.
d) Praticar pequenos delitos.

QUESTÕES 21 A 30 - CONHECIMENTOS  
ESPECÍFICOS
________________________________________

21. Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (Lei n. 9394/96), art. 4º, o dever do Estado 
com a educação escolar pública será efetivado 
mediante a garantia do que:

a) Oferta de ensino integral, adequado às 
condições do educando.
b) Acesso público e gratuito aos ensinos superior 
e médio para todos os que não os concluíram na 
idade própria.
c) Educação infantil gratuita às crianças de até 03 
(três) anos de idade.
d) Padrões mínimos de qualidade de ensino, 
definidos como a variedade e quantidade 
mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis 
ao desenvolvimento do processo de ensino-
aprendizagem.
________________________________________

22. Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (Lei n. 9394/96), art. 12º, os 
estabelecimentos de ensino, respeitadas as 
normas comuns e as do seu sistema de ensino, 
terão a incumbência de:

I. Elaborar e executar sua proposta 
pedagógica.
II. Administrar seu pessoal e seus recursos 
materiais e financeiros.
III. Assegurar o cumprimento dos dias letivos 
e horas-aula estabelecidas.
IV. Velar pelo cumprimento do plano de 
trabalho de cada docente.

Assinale a alternativa CORRETA:

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
b) Apenas a afirmativa III está correta.
c) Nenhuma afirmativa está correta.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________

23. Considera-se criança, para os efeitos do 
Estatuto da Criança e do Adolescente – E.C.A (Lei 
n. 8069/90) a pessoa até que idade?

a) Doze anos de idade completos.
b) Doze anos de idade incompletos.
c) Onze anos de idade completos.
d) Onze anos de idade incompletos.
________________________________________

24. Segundo o E.C.A (Estatuto da Criança e do 
Adolescente), Lei n. 8069/90, art. 53º, a criança 
e o adolescente têm direito à educação, visando 
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ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo 
para o exercício da cidadania e qualificação para o 
trabalho, assegurando-lhes:

I. Igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola.
II. Direito de não contestar seus educadores, 
permitindo que somente o mesmo exerça sua 
autoridade, sem respeito quando necessário.
III. Direito de contestar critérios avaliativos, 
podendo recorrer às instâncias escolares 
superiores.
IV. Direito de organização e participação em 
entidades religiosas.

Assinale a alternativa CORRETA:

a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
b) Apenas a afirmativa III está correta.
c) Nenhuma afirmativa está correta.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________

25. No art. 1º da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, fala que todos os seres humanos 
nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, 
dotados de razão e de consciência, e devem agir 
uns para com os outros de qual maneira?

a) Em espírito de amor.
b) Em espirito de bondade.
c) Em espírito de fraternidade.
d) Em espírito de gratidão.
________________________________________

26. Complete a frase de acordo com a alternativa 
CORRETA, em que a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, em seu art. 3º, fala: “Todo 
indivíduo tem direito ________________”.

a) À vida, à liberdade e à segurança pessoal.
b) À saúde, à educação e à segurança pessoal.
c) À vida, à disciplina e a segurança social.
d) À saúde, à educação religiosa e à segurança 
pessoal.
________________________________________

27. Organizar o cotidiano das crianças da educação 
infantil pressupõe pensar em seu estabelecimento 
de ensino, em sua sequência básica de atividades 
diárias, suas necessidades, antes de qualquer 
coisa. Nesse contexto, é importante que o 
educador observe:

I. O que as crianças brincam.
II. O que mais gostam de fazer.
III. Em que espaços preferem ficar.
IV. Em que momentos do dia estão mais 
tranquilos ou mais agitados.

Assinale a alternativa CORRETA:

a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
b) Apenas a afirmativa III está correta.
c) Nenhuma afirmativa está correta.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________

28. O espaço destinado aos bebês nos Centros 
Municipais de Educação Infantil (CMEI), 
geralmente são tomados por berços, restando 
poucas possibilidades para que os pequenos 
explorem o ambiente e se locomovam por toda 
parte, com segurança. O berçário deve ter espaços 
programados para dar à criança oportunidade 
de se movimentar, interagindo tanto com objetos 
como com outros bebês. Deve oferecer ao bebê 
situações:

a) Desafiadoras.
b) Acomodadas.
c) Repetitivas.
d) Isoladas.
________________________________________

29. Dentre os objetos utilizados pelas crianças, 
e que merecem cuidado especial, devem ser 
higienizados com frequência:

a) Somente o copo.
b) Somente os brinquedos.
c) Somente as toalhas.
d) Todos os objetos utilizados pelos mesmos 
dentro da escola, assim como os mobiliários da 
sala de aula.
________________________________________

30. É necessário que o (a) atendente ao educando 
conheça as formas de prevenir acidentes e 
saiba como agir em situações imprevistas. 
Independentemente da faixa etária, alguns 
cuidados básicos devem ser tomados: 

I. Jamais ministrar qualquer tipo de 
medicação. Caso a criança se queixe de algum 
mal-estar, ou apresente algum sintoma, a família 
deve ser avisada. Na impossibilidade de fazer 
contato com a família, deve-se procurar o posto de 
saúde mais próximo.
II. As crianças podem circular pelas áreas 
onde se preparam os alimentos, mesmo que 
tenham facas e outros materiais cortantes, água 
fervente, fogo etc.
III. Tesouras de ponta podem ser usadas pelas 
crianças, assim como estiletes e outros materiais 
cortantes. Há tesouras sem ponta que não podem 
ser usadas pelas crianças.
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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 04/02/2019.

IV. Durante as atividades de lazer e 
pedagógicas, as crianças podem brincar sozinhas, 
sem um adulto acompanhando as mesmas.

Assinale a alternativa CORRETA:

a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
b) Apenas a afirmativa I está correta.
c) Nenhuma afirmativa está correta.
d) Todas as afirmativas estão corretas.


