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Preencha com seu NOME e número do RG os espaços indicados na capa deste caderno. Assine a FOLHA 
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PORTUGUÊS 

Instrução: Leia a tirinha a seguir e responda às ques-
tões 01 e 02.  

 

(QUINO. Mafalda.  São Paulo: Mart ins  Fontes , 1998.  P.  46 -47)  

01. A mudança na expressão facial de Mafalda , nos 
quadrinhos de um a três,  demonstra: 

(A) desespero. 
(B) otimismo. 
(C) apatia. 
(D) remanso. 

02. No primeiro quadrinho há uma locução adverbial 
de tempo e um advérbio de lugar. Assinale a a l-
ternativa que apresenta correta e respectivamente 
esses elementos. 

(A) Dia dos pais – amanhã. 
(B) Depois de amanhã – aqui. 
(C) Dia dos pais – aqui.  
(D) Depois de amanhã – feito. 

03. Assinale a alternativa em que a colocação do pro-
nome está de acordo com a norma-padrão. 

(A) Nada far-se-á sem luta.  
(B) Saiba que lhe tenho dedicado imenso amor.  
(C) Ele precisa me trazer a l ição de casa . 
(D) Me traga a l imusine!  

04. De acordo com a norma-padrão, o emprego das 
vírgulas está correto em:  

(A) Sabores, como o de chocolate e flocos, são 
bastante uti l izados no preparo de milk sha-
kes, um doce que agrada à maioria das cr i-
anças e dos adolescentes.  

(B) Sabores como, o de chocolate e flocos são,  
bastante uti l izados no preparo de milk sha-
kes, um doce que agrada à maioria das cr i-
anças e dos adolescentes.  

(C) Sabores como o de chocolate e flocos são 
bastante uti l izados, no preparo de milk sha-
kes, um doce que agrada à maioria das cr i-
anças e dos adolescentes.  

(D) Sabores como o de chocolate, e flocos, são 
bastante uti l izados no preparo de, milk sha-
kes um doce que agrada à maioria das crian-
ças e dos adolescentes.  

Instrução: Leia o texto a seguir para responder às 
questões de 05 a 11.  

A velha Totonha de quando em vez batia no engenho. E era um 

acontecimento para ____ meninada. Ela vivia de contar histó-

rias de Trancoso. Pequenina e toda engelhada, tão leve que 

uma ventania poderia carregá-la, andava léguas e léguas ____ 

pé, de engenho a engenho, como uma edição viva das Mil e 

uma noites. Que talento ela possuía para contar as suas histó-

rias, com um jeito admirável de falar em nome de todos os 

personagens! Sem nem um dente na boca, e com uma voz que 

dava todos os tons ____ palavras. As suas histórias para mim 

valiam tudo. Ela também sabia escolher o seu auditório. Não 

gostava de contar para o primo Silvino, porque ele se punha a 

tagarelar no meio das narrativas. Eu ficava calado, quieto, dian-

te dela. Para este seu ouvinte a velha Totonha não conhecia 

cansaço. Repetia, contava mais uma, entrava por uma perna 

de pinto e saía por uma perna de pato, sempre com aquele seu 

sorriso de avó de gravura dos livros de história. E as suas len-

das eram suas, ninguém sabia contar como ela. Havia uma 

nota pessoal nas modulações de sua voz e uma expressão de 

humanidade nos reis e nas rainhas dos seus contos. O seu 

Pequeno Polegar era diferente. A sua avó que engordava os 

meninos para comer era mais cruel que ____ das histórias que 

outros contavam. 

(REGO, José Lins do.  Menino de engenho .  Rio de Janei ro; José 
Olympio, 2001.)  

05. Sobre o texto, é correto afirmar que 

(A) Totonha não gostava que falassem enquanto 
ela contava suas histórias. 

(B) apesar de leve e ágil , Totonha andava ape-
nas poucos quilômetros entre os engenhos.  

(C) os reis e rainhas das histórias de Totonha 
não possuíam humanidade.  

(D) ela contava histórias conhecidas sem ne-
nhum toque pessoal.  
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06. De acordo com o texto,  

(A) o narrador, que não é personagem, achava a 
velha Totonha cansativa.  

(B) o narrador, que é personagem, adorava as 
histórias da velha Totonha.  

(C) o personagem principal sempre se cansava 
das histórias de Totonha, que não possuía 
l imites. 

(D) um dos personagens não gostava das histó-
rias, pois eram repetidas. 

07. O vocábulo “engelhada”, quarto período, pode ser 
substituído, sem prejuízo de sentido por  

(A) gorda. 
(B) volumosa. 
(C) simpática. 
(D) enrugada. 

08. Marque a alternativa que apresenta um verbo no 
mesmo tempo e modo verbal que o vocábulo em 
destaque no trecho: “Que talen to ela possuía  pa-
ra contar as suas histórias, com um jeito admir á-
vel de falar em nome de todos os personagens”.  

(A) Quando criança, brincava  naquele parque.  
(B) Papai brincaria  comigo se estivesse em ca-

sa. 
(C) Ah, como brinquei  na rua. 
(D) Já brincara  muito, em minha infância.  

09. A expressão em destaque no trecho “A velha To-
tonha de quando em vez  batia no engenho” equ i-
vale a  

(A) ocasionalmente. 
(B) sempre. 
(C) nunca. 
(D) mensalmente. 

10. As lacunas deixadas no texto podem ser correta e 
respectivamente preenchidas por : 

(A) a – a – às – a. 
(B) à – a – as – à. 
(C) à – à – às – à. 
(D) a – a – as – a. 

11. Em “A sua avó que engordava os meninos para 
comer era mais cruel que a das histórias que o u-
tros contavam”, o pronome relativo “que”, refere-
se 

(A) aos meninos. 
(B) às histórias. 
(C) aos outros.  
(D) à avó. 

Instrução: Leia o texto e responda às questões de 12 
a 15. 

Quanto mais claro é o objetivo da equipe para t o-
dos, mais fácil é criar o espírito de equipe no grupo. 
Em um time de futebol, onde  todos lutam por um ob-
jetivo simples e fácil de ser visualizado – fazer gols e 
evitar tomá-los -, temos o ambiente perfeito para cu l-
tivá-lo. Outro exemplo interessante é o de uma o r-
questra ou grupo musical, em que cada um faz sua 
parte buscando a harmonia com todos.  

Há, entretanto, uma diferença suti l  entre esses 
dois exemplos que é importante explorar, porque o 
espírito de equipe em uma empresa é algo que con-
grega as duas situações.  

Uma equipe de futebol compete o tempo todo, 
existe para isso. Todas as suas apresentações são 
competições diretas. Por esse motivo o espíri to de 
luta e garra são importantes, e a confiança é funda-
mental. 

Uma orquestra se apresenta tocando, e isso ex i-
ge um enorme sincronismo também, porém não há o 
fator competição direta. É claro que a orquestra tem 
que tocar bem se quiser ser contratada de novo, se 
não quiser perder o lugar para outra. É uma espécie 
de competição também, sem dúvidas, com a diferença 
de que o competidor não está ali, medindo forças com 
um concorrente naquele exato momento.  

(RODRIGUEZ,  Edson. Futebol  para execut ivos :  como apl icar as 
tát icas do futebo l  nas empresas. Campinas,  SP: Verus Edi tora, 

2006.  Adaptado.)  

12. Segundo o texto,  

(A) a claridade de objetivos importuna a criação 
do espírito de equipe.  

(B) os objetivos dos times de futebol são obsc u-
ros e torpes.  

(C) no futebol, o ambiente é impróprio para ma-
nutenção de objetivos.  

(D) fazer gols é um dos principais objetivos do 
time. 

13. Observe: 

No segundo parágrafo, em – “Há, entretanto , uma 
diferença suti l  entre esses dois exemplos que é 
importante explorar ” –, a expressão destacada 
expressa circunstância de _________, o que tam-
bém ocorre em: _________. 

Para que a afirmação seja correta, as lacunas de-
vem ser preenchidas, respectivamente, por:  

(A) Explicação\ “...é importante explorar, porque  
o espírito de equipe em uma empresa...”  

(B) Adição \ “...onde todos lutam por um objetivo 
simples e fácil de ser visualizado...”  

(C) Conclusão\ “Por esse motivo  o espírito de 
luta e garra são importantes...”  

(D) Oposição\ “...porém  não há o fator compet i-
ção direta...”  
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14. No primeiro parágrafo do texto, o pronome “onde”  
pode ser substituído, de acordo com a norma pa-
drão da língua portuguesa, por: 

(A) cujo. 
(B) no qual.  
(C) que. 
(D) cuja.  

15. O uso do travessão, no segundo período do texto, 
justif ica-se por 

(A) marcar a mudança de interlocutor.  
(B) dar início à fala ou citação de outrem.  
(C) dar ênfase ao termo intercalado.  
(D) separar itens de uma enumeração.  

MATEMÁTICA 

16. Alice distribuiu alguns convites de aniversário.  Do 
total de convites, ela  entregou 1/3 no primeiro dia 
e 1/4 no segundo, restando ainda 25 convites pa-
ra serem entregues no terceiro dia. Diante dessas 
informações, é correto afirmar que o número de 
convites confeccionados por Alice foi de  

(A) 40. 
(B) 60. 
(C) 80. 
(D) 100. 

17. Assinale a alternativa que apresenta a soma das 
raízes da equação: X2  - 29X + 180 = 0.  

(A) 29. 
(B) 20. 
(C) 18. 
(D) 40. 

18. A coleção cinematográfica de Pedro possui 84 
fi lmes de Ação, 72 de Terror, 60 de Suspense e 
48 do gênero Animação. Sabendo-se que ele quer 
distribuir estes fi lmes em blocos de modo que ca-
da um deles recebesse o mesmo e o maior núme-
ro possível de um mesmo gênero, o número de 
blocos obtidos por Pedro será de:  

(A) 36. 
(B) 12. 
(C) 28. 
(D) 22. 

19. Devido a um problema técnico em certa central de 
alarme residencial, três sirenes disparam consta n-
temente, mas cada uma em intervalos diferentes 
de 12, 16 e 28 minutos respectivamente. Saben-
do-se que às 9h as três sirenes dispararam, é co r-
reto afirmar que elas voltarão a disparar ao me s-
mo tempo às 

(A) 14 h 48. 
(B) 13 h 12.  
(C) 14 h 36. 

(D) 12 h. 

20. Determine o produto dos números primos perten-
centes ao conjunto {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}. 

(A) 210. 
(B) 18. 
(C) 30. 
(D) 180. 

21. Ao comparar-se um triângulo equilátero, um pen-
tágono e um hexágono, todos de lado igual a 5 
cm, é correto afi rmar que  

(A) a soma dos perímetros equivale a 80 cm.  
(B) o perímetro do pentágono é duas vezes ma i-

or do que a do hexágono.  
(C) o perímetro do triângulo equilátero equivale a 

metade do perímetro do hexágono.  
(D) a divisão do perímetro do triângulo equilátero 

pelo perímetro do pentágono resultará em 
uma dízima periódica.  

22. Para o preparo de uma argamassa básica, um 
pedreiro uti l iza a proporção de 1:2:9 (uma lata de 
cimento, duas de cal e 9 de areia). Portanto, para 
o preparo de 228 latas de argamassa, a quantida-
de de latas de cimento, cal e areia será respect i-
vamente: 

(A) 19; 38; 171. 
(B) 31; 45; 152. 
(C) 48; 60; 120. 
(D) 22; 30; 176. 

23. Um estudante somou 8% a um capital de R$ 
11.000,00. Em seguida, do montante obtido, ele 
subtraiu novamente 8%. Nessa situação, é correto 
afirmar que o resultado da segunda operação ma-
temática realizada por este estudante será  

(A) R$ 11.000,00 
(B) R$ 10.950,40. 
(C) R$ 10.935,20. 
(D) R$ 10.929,60. 

24. A figura a seguir representa uma escada compos-
ta de 10 degraus, sendo que cada degrau possui 
uma largura de 30 cm e altura de 20 cm. Determ i-
ne o comprimento aproximado (em metros) da 
rampa formada pela escada.  
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(A) 5,8. 
(B) 3,6. 
(C) 4,2. 
(D) 6,7. 

25. Dez operários, trabalhando 6 horas diárias, real i-
zam certa obra em 28 dias. Considerando -se o 
mesmo ritmo de trabalho, a quantidade de horas 
diárias necessárias, caso sejam contratados mais 
dois operários e reduzido o número de dias para 
25, será de  

(A) 5 h e 36 min. 
(B) 4 h e 22 min. 
(C) 6 h e 45 min. 
(D) 6 h e 35 min.  

CONHECIMENTOS GERAIS 

26. Em 25 de janeiro de 2019, uma barragem se rom-
peu na região metropoli tana de Belo Horizonte, 
causando um grande desastre ecológico e a morte 
de mais de 160 pessoas. Sobre o tema, assinale a 
alternativa correta.  

(A) O desastre aconteceu na cidade de Mariana 
e foi o segundo rompimento de barragem no 
estado de Minas Gerais. O primeiro, há três 
anos, ocorreu na cidade de Brumadinho.  

(B) A barragem era a principal fonte de abaste-
cimento de água para Belo Horizonte o que 
levou a cidade a uma forte crise hídrica.  

(C) As autoridades responsáveis pela barragem 
ficaram surpresas diante do fato, pois a 
construção era recente, com menos de dez 
anos de operação e ativa no momento do 
acidente. 

(D) O rompimento ocorreu na Barragem 1 da Mi-
na Córrego do Feijão e pertencia à minerado-
ra Vale. A finalidade dessa barragem, segun-
do a Vale, era a deposição de rejeitos.  

27. Sobre o processo de eleição do atual presidente 
do senado brasileiro, assinale a alternativa corre-
ta. 

(A) A primeira votação foi anulada porque os es-
crutinadores encontraram 82 votos na urna, 

sendo que havia apenas 81 senadores pre-
sentes e aptos a votar.  

(B) Foi eleito, na ocasião, Renan Calheiros 
(MDB-AL), que, indignado com o processo, 
renunciou ao cargo.  

(C) Davi Alcolumbre (DEM-AP) foi o segundo 
mais votado e perdeu o cargo para o cand i-
dato do PSD-BA, Ângelo Coronel.  

(D) Para manter a transparência do processo, o 
ministro Dias Toffoli, do STF, determinou que 
a votação fosse descoberta e oral.  

28. “__________ é uma ferramenta pessoal da Micro-
soft. Permite a interação entred1d o usuário, o 
sistema operacional e seus aplicativos por meio 
de comandos de voz no Windows Phone 8.1 e 
Windows 10. Com ela, o usuário pode fazer per-
guntas, pesquisar na web, encontrar as coisas no 
seu PC, manter o controle de seu calendár io e ou-
tras tarefas, tudo através de uma conversa direta 
com o dispositivo ” (Fonte :  
<www.techtudo.com.br>. Adaptado) . Assinale a al-
ternativa que completa corretamente a lacuna de i-
xada no texto.  

(A) Cortana. 
(B) Google Now. 
(C) Siri.  
(D) Xulia.  

29. Dentre as alternativas que se seguem, assinale 
aquela que apresenta um recurso que pode ser 
acessado através do painel de Ferramentas Adm i-
nistrativas, no Windows 10. 

(A) Escolher o tempo para desligar o vídeo.  
(B) Diagnóstico de Memória do Windows.  
(C) Histórico de Arquivos.  
(D) Rede e Internet.  

30. Analise os itens a seguir e assinale a alternativa 
correta.  

I. SSD é o sucessor do HD magnético, disco que 
uti l iza chips de memória flash no lugar de discos 
magnéticos. Pode ser conectado a uma porta SA-
TA (interno) ou USB (externo). 

II. O SSD apresenta o mesmo desempenho e consu-
mo de energia que um HD tradicional  e deve ser 
instalado exclusivamente através de uma porta e -
SATA (interno). 

III. Apesar de ser uma tecnologia mais recente, o 
SSD é menos resistente a choques e apresenta 
menor durabil idade se comprado com o HD.  Além 
disso, o SSD só pode ser instalado externamente, 
funcionando como um dispositivo auxil iar. 

(A) Apenas o item I está correto.  
(B) Apenas os itens II e III estão corretos.  
(C) Apenas os itens I e III estão corretos.  
(D) Apenas os itens I e II estão corretos.  
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Instrução: As questões de 31 a 40  têm por base a Lei 
8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA).  

31. Os hospitais e demais estabelecimentos de aten-
ção à saúde de gestantes, públicos e particulares, 
são obrigados, dentre outros itens apon tados na 
lei, a 

(A) manter registro das atividades desenvolvidas, 
através de prontuários individuais, pelo prazo 
de cinco anos. 

(B) manter alojamento separado, possibil i tando 
ao neonato o afastamento da mãe. 

(C) identif icar o recém-nascido mediante exclus i-
vamente o registro de sua impressão plantar.  

(D) fornecer declaração de nascimento onde 
constem necessariamente as intercorrências 
do parto e do desenvolvimento do neonato.  

32. “Ação de natureza discipl inar ou punitiva aplicada 
com o uso da força física sobre a criança ou o 
adolescente que resulte em sofrimento físico l e-
são”. O trecho da Lei corresponde especificamen-
te à definição de 

(A) castigo físico.  
(B) tratamento cruel.  
(C) tratamento degradante.  
(D) humilhação. 

33. Sobre o direito à convivência familiar e comunit á-
ria da criança e do adolescente, marque a alterna-
tiva correta.  

(A) A permanência da criança e do adolescente 
em programa de acolhimento institucional 
não se prolongará por mais de 18 (dezoito 
meses), mesmo que comprovada necessida-
de que atenda ao seu superior interesse. 

(B) Será garantida a convivência integral da cr i-
ança com a mãe adolescente que estiver em 
acolhimento institucional.  

(C) Será garantida a convivência da criança e do 
adolescente com a mãe ou o pai,  salvo se es-
tes estiverem privados de l iberdade.  

(D) Aos detentores da guarda de criança recém-
nascida, a lei prevê o prazo de 30 (trinta) d i-
as para propor a ação de adoção, contado do 
dia seguinte à data do término do estágio de 
convivência. 

34. São formas de colocação da criança e do adoles-
cente em família substituta:  

(A) apenas a guarda.  
(B) apenas a tutela.  
(C) Apenas a adoção.  
(D) a guarda, a tutela e a adoção.  

35. Assinale a alternativa correta.  

(A) Os pais ou responsável têm o direito, mas 
não a obrigação, de matricular seus fi lhos ou 
pupilos na rede regular de ensino . 

(B) É dever do Estado assegurar  à criança e ao 
adolescente atendimento no ensino funda-
mental, através de programas suplementares 
de material didático-escolar, transporte, al i-
mentação e assistência à saúde. 

(C) Os dirigentes de estabelecimentos de ensino 
fundamental comunicarão ao Conselho Tute-
lar os casos de menção inferior ao rendimen-
to escolar anual.  

(D) O acesso ao ensino gratuito é direito público 
subjetivo e deve ser ofertado, se possível,  
gratuitamente.  

36. Analise os itens que se seguem:  

I. Produtos cujos componentes possam causar de-
pendência física ou psíquica ainda que por uti l i-
zação indevida. 

II. Bilhetes lotéricos e equivalentes.  

III. Qualquer tipo de fogos de estampido e de artif í-
cio. 

É proibida a venda à criança ou ao adolescente dos 
produtos descritos nos itens:  

(A) I e II apenas. 
(B) II e III apenas. 
(C) I e III apenas. 
(D) I, II e II I, sem qualquer exceção. 

37. As entidades que desenvolvem programas de i n-
ternação têm a seguinte obrigação, dentre outras,  

(A) expor a identidade de seus assistidos a fim 
de oferecer ambiente de respeito e dignidade 
ao adolescente.  

(B) comunicar à autoridade judiciária, se julga-
rem necessário, anualmente, os casos em 
que se mostre inviável ou impossível o rea-
tamento dos vínculos familiares . 

(C) oferecer instalações fís icas em condições 
adequadas de habitabil idade, higiene, salu-
bridade e segurança e os objetos necessá-
rios à higiene pessoal.  

(D) oferecer cuidados médicos, psicológicos e 
farmacêuticos, ressalvados os cuidados 
odontológicos, de obrigação da família do 
assistido. 

38. São medidas aplicáveis às entidades governamen-
tais de atendimento que descumprirem obrigação 
constante do art.  94 do ECA, sem prejuízo da re s-
ponsabil idade civi l e criminal de seus dirigentes 
ou prepostos:  

(A) Suspensão total ou parcial do repasse de 
verbas públicas. 

(B) Cassação do registro.  



Cargo: Estagiários Bolsistas SME Fema – Edital Nº 06/2019 – Assis/SP  

 

- 7 - 

(C) Interdição de unidades, suspensão de pro-
grama ou multa.  

(D) Afastamento definitivo de seus dirigentes.  

39. Avalie os itens que se seguem e marque a alte r-
nativa que identif ica corretamente os princípios 
que regem a aplicação das medidas de proteção à 
criança e ao adolescente.  

I. Condição da criança e do adolescente como sujei-
tos de direitos.  

II. Proteção parcial e prioritária.  

III. Intervenção precoce.  

(A) I, II e II I.  
(B) I e II.  
(C) II e III.  
(D) I e III.  

40. Em relação à prática de ato infracional, marque a 
alternativa correta.  

(A) São penalmente inimputáveis os menores de 
vinte e um anos, sujeitos às medidas previs-
tas no ECA. 

(B) Ao ato infracional praticado por criança co r-
responderão as mesmas medidas previstas 
para o adolescente, sem distinção.  

(C) Considera-se ato infracional a conduta des-
crita como crime ou contravenção penal.  

(D) Para os efeitos do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, deve ser considerada a idade 
do adolescente à data de seu julgamento.  

 



 

 

 


