Não é possív el exibir esta imagem no momento.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2018
EDITAL Nº 01/2018
ESTAGIÁRIO BOLSISTA – SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO
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INSTRUÇÕES
Você está recebendo a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e o CADERNO com
40 questões. Leia cuidadosamente cada questão e escolha a resposta que você considera
correta.
Preencha com seu NOME e número do RG os espaços indicados na capa deste caderno.
Assine a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS com caneta de tinta azul ou preta.
Marque, na FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS, com caneta de tinta azul ou preta, a
letra correspondente à alternativa que você escolheu para cada uma das questões.
A duração da prova é de 3 horas.
Você só poderá entregar a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e sair do prédio depois de
decorrida 1 hora do início da prova.
Você poderá levar a FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS no final deste caderno.

Ao sair, NÃO será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES.

Nome do candidato:

RG:

(C) protegerá nossas crianças e adolescentes.
(D) protegesse nossas crianças e adolescentes.

LÍNGUA PORTUGUESA
Instrução: Analise o texto publicitário e responda às
questões de 1 a 3.

4. Assinale a opção que apresenta um erro em
relação ao emprego do sinal indicativo de crase,
conforme a norma culta da língua portuguesa.
(A)
(B)
(C)
(D)

Dirigia-se à Bahia e depois à Paris.
Assim se diz: irei à casa paterna.
Referiu-se àquele que estava do seu lado.
As alusões eram feitas à Ângela.

5. Analise as alternativas que se seguem e assinale
aquela que está correta do ponto de vista gramatical.
(A)
(B)

Tal razões não me movem.
Visto a questão que se nos apresentou,
resolvemos desistir do contrato.
(C) Eles sós se encaminham para essa parte.
(D) Correm apenso aos processos vários
documentos.

(Fonte: <https://plan.org.br>).

1. Considerando que um texto pode ser composto
por elementos verbais e não verbais, sobre os
sentidos produzidos pela propaganda acima, é
correto afirmar que

Instrução: As questões de 6 a 8 têm por base a
transcrição adaptada da Constituição Federal de
1988.

(A)

a frase “faça bonito” destoa do restante do
cartaz, pois os elementos não verbais
contradizem o enunciado verbal.
(B) a expressão “faça bonito” associada aos
elementos não verbais remete não apenas
ao ato de denunciar o abuso infantil, mas
também retoma o universo de inocência da
criança.
(C) a fonte escolhida para escrever o enunciado
“faça bonito” não têm relevância para a
interpretação e formação de sentidos da
propaganda.
(D) os elementos não verbais, embora tornem
mais agradáveis o texto, não colaboram de
maneira significativa para a produção global
dos sentidos do cartaz.

A lei punirá severamente o abuso, a violência e a
exploração sexual da criança e do adolescente.
§ 5º A adoção será assistida pelo Poder Público,
na forma da lei, que estabelecerá casos e condições
de sua efetivação por parte de extrangeiros.
§ 6º Os filhos, havidos ou não da relação do
casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos
e qualificações, proibidas quaisquer designações
discriminatórias relativas __ filiação.
§ 7º No atendimento dos direitos da criança e do
adolescente se levará em consideração o disposto
no art. 204.
§ 8º A lei estabelecerá:
I - o estatuto da juventude, destinado __ regular
os direitos dos jovens;
II - o plano nacional de juventude, de duração
decenal, visando __ articulação das várias esferas
do poder público para __ execussão de políticas
públicas.

2. As formas verbais “Faça” e “Proteja” mantêm
concordância com a
(A)
(B)
(C)
(D)

primeira pessoal do singular.
segunda pessoa do singular.
terceira pessoa do singular.
segunda pessoa do plural.

6. Os termos transcritos indevidamente, conforme a
variante culta da língua portuguesa são:
(A)

“extrangeiros”,
“severamente”
e
“discriminatórias”.
(B) “extrangeiros”, “execussão” e “se fará”.
(C) “execussão”, “quaisquer” e “designações”.
(D) “quaisquer”, “extrangeiros” e “execussão”.

3. Unindo as duas orações inicias do texto em um
único período composto condicional, a nova redação
adequada seria: Se você fizesse bonito,
(A)
(B)

protegeria nossas crianças e adolescentes.
protege nossas crianças e adolescentes.

7. Assinale a opção que completa corretamente as
lacunas do texto.
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(A)
(B)
(C)
(D)

a – à – a – a.
a – à – à – à.
à – a – a – a.
à – a – à – a.

(C) O rapaz está adoentado; dessa forma, não
irá ao escritório hoje.
(D) Telefonamos para os amigos assim que
chegamos ao sítio.

8. O termo “decenal”, em destaque no texto,
significa um período de
(A)
(B)
(C)
(D)

Instrução: Leia o texto “Garoto linha-dura”, de
Stanislaw Ponte Preta e responda às questões de 12
a 14.

dez trimestres.
dez meses.
dez anos.
dez bimestres.

Deu-se que o Pedrinho estava jogando bola no
jardim e, ao emendar a bola de bico por cima do
travessão, a dita foi de contra uma vidraça e
despedaçou tudo. Pedrinho botou a bola debaixo do
braço e sumiu até a hora do jantar, com medo de ser
espinafrado pelo pai.
Quando o pai chegou, perguntou à mãe quem
quebrou o vidro e a mulher disse que foi o Pedrinho,
mas que o menino estava com medo de ser
castigado, razão pela qual ela temia que a criança
não confessasse o seu crime.
O pai chamou Pedrinho e perguntou:
– Quem quebrou o vidro, meu filho?
Pedrinho balançou a cabeça e respondeu que
não tinha a mínima ideia. O pai achou que o menino
estava ainda sob o impacto do nervosismo e
resolveu deixar para depois.
Na hora em que o jantar ia para mesa, o pai
tentou de novo:
– Pedrinho, quem foi que quebrou a vidraça, meu
filho? – e, ante a negativa reiterada do filho, apelou:
– Meu filhinho, pode dizer quem foi que eu prometo
não castigar você.
Diante disso, Pedrinho, com a maior cara-depau, pigarreou e lascou:
– Quem quebrou foi o garoto do vizinho.
– Você tem certeza?
– Juro.
Aí o pai se queimou e disse que, acabado o
jantar, os dois iriam ao vizinho esclarecer tudo.
Pedrinho concordou que era a melhor solução e
jantou sem dar a menor mostra de remorso. Apenas
– quando o pai fez ameaça – Pedrinho pensou um
pouquinho e depois concordou.
Terminado o jantar o pai pegou o filho pela mão
e – já chateadíssimo – rumou para a casa do vizinho.
Foi aí que Pedrinho provou que tinha ideias
revolucionárias. Virou-se para o pai e aconselhou:
– Papai, esse menino do vizinho é um subversivo
desgraçado. Não pergunte nada a ele não. Quando
ele vier atender a porta, o senhor vai logo tacando a
mão nele.

9. Analise a charge e responda à questão.

Assinale a opção que a oração apresenta erro
quanto ao uso do termo em destaque, similar ao
problema apresentado na charge.
(A)

Poucos são os sapateiros que fazem um
conserto bem feito.
(B) Ninguém pode calcular a importância que
teve a cessão destes materiais de
construção.
(C) O funcionário foi transferido para outra
seção.
(D) O pobre homem parecia não ter censo de
ridículo.
10. Assinale a alternativa correta em relação à
regência verbal.
(A)
(B)
(C)
(D)

Fernando perdoou seu irmão.
Nunca perdoaremos à sua dívida.
O bancário visou ao cheque.
Sempre preferimos viajar a ficar na capital.

11. A conjunção “embora” refere-se à ideia de
concessão. Analise as alternativas e escolha a
oração que mantém este mesmo sentido.
(A)
(B)

(Fonte: AZEVEDO, A.; et Al. Histórias de humor. São Paulo:
Scipione, 2003. p.19-20).

Apesar de que fosse rico, não ajudava seu
irmão.
Correu para pegar o ônibus, no entanto não
o alcançou.

12. Segundo o texto, Pedrinho não confessou que
havia quebrado a vidraça porque
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MATEMÁTICA

(A)

o pai era um homem muito severo e
certamente puniria o garoto.
(B) a mãe do garoto insistiu para o filho não
revelar o acontecido para o pai que chegaria
cansado.
(C) o garoto temia ser repreendido pelo pai.
(D) o garoto desejava que o pai batesse no
vizinho.

16. Uma costureira possui três rolos de tecido: um
rosa de 108 metros, um laranja de 84 metros e um
azul de 216 metros. Ela deseja cortá-los, em partes
de mesmo comprimento para fazer vestidos e de
forma que cada parte seja a maior possível. Assim,
o número de partes obtido e a quantidade de cada
uma das cores é

13. Em “O pai achou que o menino estava ainda
sob o impacto do nervosismo”, a oração em
destaque exerce a função de
(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

objeto indireto.
objeto direto.
aposto.
complemento nominal.

12 partes, 3 rosas, 2 laranjas e 7 azuis.
34 partes, 9 rosas, 7 laranjas e 18 azuis.
12 partes, 9 rosas, 7 laranjas e 18 azuis.
34 partes, 3 rosas, 2 laranjas e 7 azuis.

17. Uma máquina de lavar louças gasta 2/5 de um
litro de água em cada ciclo de lavagem. Sabendo
que ela realiza três ciclos em cada lavagem, a
quantidade de água (em litros) que ela necessitará
para lavar a louça durante sete dias inteiros,
considerando uma lavagem por dia, é

14. Analise a função do termo destacado na oração
e, em seguida, identifique a única alternativa que
apresenta um termo sublinhado com função
diferente.

(A)
(B)
(C)
(D)

“Pedrinho, quem foi que quebrou a vidraça, meu
filho? ”
Diante disso, Pedrinho, com a maior cara-depau, pigarreou e lascou [...]
(B) Meu filhinho, pode dizer quem foi que eu
prometo não castigar você.
(C) Papai, esse menino do vizinho é um
subversivo desgraçado.
(D) Quem quebrou o vidro, meu filho?

6,2 litros.
4,2 litros.
7 litros.
8,4 litros.

(A)

18. Fernanda quer comprar um tecido para forrar
uma mesa redonda e quer que sobre nas bordas 8
centímetros. Sabendo que o raio da mesa é 14 cm,
a quantidade de tecido que precisará é
(A)
(B)
(C)
(D)

15. Segundo o gramático Evanildo Bechara, há
numerosos jogos divertidos e inocentes cuja
integridade comunicativa depende o bem emprego
da vírgula. Um exemplo é a frase a seguir.

19. Felipe fez uma pipa em formato de losango.
Sabendo que a vareta menor tem 32 centímetros e a
vareta maior tem 64 centímetros, a área da pipa é de

“Levar uma pedra para Europa uma andorinha
não faz verão”.

(A)
(B)
(C)
(D)

Para que o período tenha um sentido adequado, é
necessário reescrevê-lo para:
(A)

Levar uma pedra para Europa,
andorinha não faz, verão.
(B) Levar, uma pedra, para Europa,
andorinha, não faz verão.
(C) Levar uma pedra, para Europa,
andorinha não faz verão.
(D) Levar uma pedra para Europa
andorinha não faz, verão.

1.519,76 cm2.
1.419,76 cm2.
1.219,77 cm2.
1.318,77 cm2.

uma

1.012 cm2.
987 cm2.
1.024 cm2.
1.004 cm2.

20. O dobro do quadrado do número dos filhos de
Josefa é igual a 54 menos 12 vezes o número de
filhos. A quantidade de filhos de Josefa é

uma
uma

(A)
(B)
(C)
(D)

uma
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3.
5.
6.
7.

21. Joaquim colocou um suporte em sua prateleira,
conforme a figura a seguir. Sabendo que A mede 25
cm e B mede 15 cm, o valor de C é

(A)
(B)
(C)
(D)

culposo no caso da morte de _______________. Na
sentença, proferida pela 2ª Vara Criminal de Brasília,
a Justiça entendeu que não havia provas suficientes
para sustentar a tese de erro médico ou omissão no
óbito do adolescente, filho do governador do
Maranhão
(PCdoB-MA)”
(Fonte:
<https://www.metropoles.com>. Adaptado). Assinale
a alternativa que preenche corretamente a lacuna.
(A)
(B)
(C)
(D)

18 cm.
20 cm.
14 cm.
16 cm.

27. Em novembro de 2017, um dos países membros
da OCDE (Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico) manifestou apoio ao
ingresso do Brasil na organização. Na ocasião, um
dos homens mais fortes do governo, Videgaray,
declarou à imprensa do Palácio do Itamaraty que
“uma OCDE sem o Brasil é uma OCDE incompleta”.
Assinale a alternativa que apresenta o país
envolvido nessa declaração e que, na época,
apoiava o Brasil.

22. Uma pirâmide que possui base quadrada de 20
cm e altura de 60 cm terá um volume de
(Observação: V=AB.h/3 e AB=b2)
(A)
(B)
(C)
(D)

8.000 cm³.
6.500 cm³.
7.850 cm³.
8.500 cm³.

23. Em uma fábrica de sorvetes, três funcionários
trabalhando seis horas sem parar produzem 180
litros de sorvete em três dias. Se um funcionário for
mandado embora e necessitar-se produzir 200 litros
de sorvete em dois dias, os funcionários trabalharão
(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

13 horas por dia.
11 horas por dia.
10 horas por dia.
15 horas por dia.

8 meses.
9 meses.
5 meses.
7 meses.

(A)

fraude em seleções para cargos na
administração pública.
(B) casos de abuso sexual em redes escolares
em todo o Brasil.
(C) sonegação em declarações de imposto de
renda de servidores públicos.
(D) desvio de verbas públicas e peculato culposo
praticados na administração direta e indireta.

25. Sendo N= (-9)² – 9², o valor de N é
(A)
(B)
(C)
(D)

México.
Argentina.
Paraguai.
Uruguai.

28. “A Justiça do Distrito Federal decretou a prisão
temporária de seis professores e cinco servidores da
área de educação convocados em janeiro pelo
Governo do Distrito Federal, depois de serem
aprovados em concurso público promovido em 2016
pelo Cebraspe. Esta é a terceira etapa da Operação
Panoptes,
denominada
Magister”
(Fonte:
<https://www.em.com.br>. Adaptado). A Operação
Panoptes apura

24. Francisco emprestou R$ 2,500.00 ao seu primo
Eduardo, no regime de juros simples. Combinaram
uma taxa de 5% ao mês. No final do empréstimo
Eduardo pagou a Francisco R$ 3,625.00. Logo, é
correto afirmar que o dinheiro ficou emprestado por
(A)
(B)
(C)
(D)

Pedro Henrique Marques.
Marcelo Dino.
Marquel Brumley.
Kauã dos Santos.

0.
18.
-18.
-9.

29. “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, pelos pais, pelos integrantes da família
ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes
públicos executores de medidas socioeducativas ou
por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles,

CONHECIMENTOS GERAIS
26. “A médica Izaura Costa Rodrigues Emídio e a
técnica de enfermagem Luzia Cristina dos Santos
Rocha foram inocentadas da acusação de homicídio
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tratá-los, educá-los ou protegê-los” (ECA). Como
castigo físico, a lei compreende
(A)
(B)
(C)
(D)

sofrimento físico ou lesão.
lesão e humilhação.
sofrimento físico e humilhação.
lesão e grave ameaça.

As sanções previstas no Eca substituem
outras sanções.

II.

Cabe ao ministério público aplicar as sanções
previstas.

II.

O ECA dispõem sobre a proteção parcial de
crianças e adolescentes.

(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas I está correta.
Apenas II está correta.
Apenas I e II estão corretas.
Apenas I e III estão corretas.

33. O ECA não abrange apenas a criança após o
nascimento, mas garante à gestante nutrição
adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto
e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e
pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de
Saúde. Garante, ainda, que os hospitais e demais
estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes,
públicos e particulares, são obrigados a

III. Uma das medidas aplicada é encaminhamento
a tratamento psicológico ou psiquiátrico.
(A)
(B)
(C)
(D)

A lei pune, por ação ou omissão, qualquer
atentado aos direitos fundamentais de
crianças e adolescentes.

III. O estatuto da criança e do adolescente leva
em conta a condição peculiar da criança e do
adolescente
como
pessoas
em
desenvolvimento.

30. Analise as afirmações sobre as medidas cabíveis
aos pais, os integrantes da família ampliada, os
responsáveis, os agentes públicos executores de
medidas socioeducativas ou qualquer pessoa
encarregada de cuidar de crianças e de
adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-los
que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou
degradante como formas de correção, disciplina,
educação ou qualquer outro pretexto e assinale a
alternativa correta.
I.

I.

(A)

manter
registro
das
atividades
desenvolvidas, através de prontuários
individuais, pelo prazo de dez anos.
(B) identificar o recém-nascido mediante o
registro de sua impressão plantar e digital e
da impressão digital da mãe, sem prejuízo de
outras formas normatizadas pela autoridade
administrativa competente.
(C) manter alojamento individual, possibilitando
ao neonato a permanência apartado da mãe.
(D) fornecer declaração de nascimento onde não
constem necessariamente as intercorrências
do parto e do desenvolvimento do neonato.

Apenas I está correta.
Apenas II está correta.
Apenas I e II estão corretas.
Apenas III está correta.

31. De acordo com o ECA, Estatuto da Criança e do
Adolescente, é dever da família, da comunidade, da
sociedade em geral e do poder público assegurar,
com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização,
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária. A prioridade a
que se refere o estatuto, entre outras, é

34. Analise os itens sobre o ECA e assinale a
alternativa correta.

(A)

secundariedade de receber proteção e
socorro em quaisquer circunstâncias.
(B) posterioridade de atendimento nos serviços
públicos ou de relevância pública.
(C) preferência na formulação e na execução
das políticas sociais públicas.
(D) primazia no julgamento e execução de
penas, em caso de infrações.
32. Analise as assertivas sobre o ECA e assinale a
alternativa correta.
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I.

Considera-se criança, a pessoa até 12 (doze)
anos completos.

II.

Os direitos enunciados desta Lei aplicam-se a
todas as crianças e adolescentes, sem
discriminação de nascimento, situação
familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião
ou crença, deficiência, condição pessoal de
desenvolvimento e aprendizagem, condição
econômica, ambiente social, região e local de
moradia ou outra condição que diferencie as
pessoas, as famílias ou a comunidade em que
vivem.

(B)

o teclado ABNT2 é o mais popular no Brasil
e apresenta um padrão DVORAK.
(C) o padrão ABNT é melhor que o ABNT2, pois
tem como principal diferencial a tecla “ç”.
(D) no layout do teclado ABNT existe a presença
da tecla “ALR GR”.

III. O atendimento pré-natal será realizado por
profissionais da atenção secundária.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas I está correto.
Apenas II está correto.
Apenas III está correto.
Apenas II e III estão corretos.

39. O antivírus é uma ferramenta para remoção dos
vírus existentes no computador e combate a entrada
de novos vírus. Assinale a opção que apresenta um
exemplo de antivírus.

35. Dentre as alternativas, assinale aquela que
compreende a um aspecto do direito à liberdade,
estabelecido pelo ECA.

(A)
(B)
(C)
(D)

(A)

Ir, vir e estar nos logradouros públicos e
espaços comunitários, sem ressalvas.
(B) Opinião e expressão controladas.
(C) Crença e culto religioso cristão.
(D) Participar da vida política, na forma da lei.

Spyware Terminator.
Mozilla Firefox.
Norton Security.
Zone Alarm Firewall.

40. A planilha a seguir foi elaborada no editor Excel
2016 em sua versão padrão. Caso o usuário
digitasse a fórmula =CONT.VALORES(A1:C4) na
célula D5, obteria como resultado

36. Segundo o ECA, o direito ao respeito consiste na
inviolabilidade da
(A)

da integridade psíquica e moral da criança,
abrangendo a preservação, da identidade, da
autonomia, dos valores, ideias e crenças,
dos espaços e objetos pessoais.
(B) da integridade física, psíquica e moral da
criança e do adolescente, abrangendo a
preservação da imagem, da identidade, da
autonomia, dos valores, ideias e crenças,
dos espaços e objetos pessoais.
(C) da integridade física e moral do adolescente,
abrangendo a preservação da imagem, da
identidade, da autonomia, dos valores, dos
espaços e objetos pessoais.
(D) da integridade física da criança e do
adolescente, abrangendo a preservação da
imagem, da identidade, da autonomia, dos
valores, ideias e crenças, dos espaços e
objetos pessoais.

(A)
(B)
(C)
(D)

37. Dentre as alternativas que se seguem, assinale
aquela que contém um dispositivo somente de
entrada associado ao computador.
(A)
(B)
(C)
(D)

Plotter.
TouchScreen.
Modem.
Trackball.

38. O teclado pode ser visto como a unidade de
entrada padrão do computador, pois sem ele a
máquina não funciona. Sobre este dispositivo, é
correto afirmar que
(A)

o teclado utilizado, atualmente, no Brasil
segue o padrão QWERTY.
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21.
8.
50.
12.

