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CONHECIMENTOS GERAIS 

Língua Portuguesa 

Instrução: Leia o texto a seguir e responda às ques-
tões de 01 a 06.  

Contato com a natureza melhora a saúde mental, 
mostra estudo 

Um estudo l iderado pela ONG The Nature Con-
servancy  (TNC) em parceria com a Universidade de 
Virginia e o Centro de Resil iência de Estocolmo ana-
lisou a relação entre o contato com a natureza e a 
qualidade da saúde mental . 

Em um mundo cada vez mais urbano, a tendência 
é que a população das cidades aumente: em 2050, 
além da população atual, mais 2,4 bilhões de pessoas 
vão viver em áreas urbanas.  

O estudo, publicado na revista científica Sustai-
nable Earth , destacou que 46% das pessoas que vi-
vem nas grandes cidades, como São Paulo, por 
exemplo, já sofrem de problemas relacionados ___ 
saúde mental. No entanto, apenas 13% da população 
urbana mundial vive próxima ___ natureza.  

Pesquisadores analisaram uma série de estudos 
sobre economia, saúde e meio ambiente para sugerir 
que o mesmo potencial de interação humana que to r-
na as cidades atraentes para produtividade, criativ i-
dade e inovação, contribui cada vez mais para o f e-
nômeno de “penalidade psicológica urbana”, 
representado pelo aumento do stress  e dos transtor-
nos mentais.  

Como resposta a tal penalidade, pesquisas ante-
riores demonstraram que até mesmo rápidas intera-
ções com a natureza podem trazer benefícios à sa ú-
de, aliviando os sintomas de transtornos mentais, 
como _________ e _________. 

De acordo com o gerente de conservação para 
segurança hídrica da TNC, Samuel Barrêto, muito se 
fala sobre a formação de i lhas de calor e o risco de 
enchentes nas cidades, mas a relação entre o des e-
quilíbrio ecológico e doenças psicológicas rarame nte 
é feita.  

Então, de forma prática, o que pode ser feito para 
aumentar o contato com a natureza em grandes cida-
des? Barrêto explica que espaços verdes têm que ser 
incluídos no desenho do plano diretor, o instrumento 
usado para definir o desenvolvimento dos centros 
urbanos. “O significado da natureza no dia a dia das 
pessoas precisa ser compreendido também como uma 
questão de saúde pública. É possível criar espaços 
como parques, praças e revitalizar as marginais dos 
rios para garantir esses benefícios”, explicou. 

(<https:/ /veja .abri l .com.br/>. 28 dez 2018.  Adaptado)  

01. A afirmação correta, condizente com o assunto do 
texto, é:  

(A) A escala exponencial de crescimento do ser 
humano obriga a população mundial a buscar 
meios pacíficos de convivência entre as na-
ções. 

(B) Problemas de saúde mental associados à u r-
banização podem ser reduzidos através do 
contato humano com a natureza.  

(C) Boa parte das questões ambientais em Esto-
colmo ainda são consequências de desastres 
ecológicos ocorridos no passado.  

(D) Atualmente, a maioria da população urbana 
mundial tem contato diário com a natureza, 
mesmo que em pequenos áreas reservadas 
pela administração pública.  

02. Segundo o texto,  

(A) o estudo publicado na revista científica Sus-
tainable Earth concentrou-se exclusivamente 
no meio ambiente.  

(B) o êxodo urbano, que abrange mais de 2,4 b i-
lhões de pessoas, terá seu ápice em 2050.  

(C) pesquisas recentes revelam que a natureza 
prescinde à qualidade de vida do sujeito con-
temporâneo. 

(D) sintomas de transtornos mentais podem ser 
aliviados através de interações com a natu-
reza. 

03. Para Samuel Barrêto,  

(A) é possível relacionar o desequilíbrio ecológ i-
co a doenças psicológicas.  

(B) a população deve atentar -se a questões mais 
relevantes, como a formação de i lhas de ca-
lor e risco de enchentes nas cidades.  

(C) espaços verdes não fazem parte  da arquite-
tura urbana por não serem essenciais à rot i-
na do homem moderno. 

(D) o significado da natureza no dia a dia das 
pessoas é altamente compreendido por se  
tratar de uma questão de saúde pública.  

04. Assinale a alternativa que apresenta uma das 
causas do fenômeno da “penalidade psicológica 
urbana” .  

(A) O potencial de interação humana que torna 
as cidades atraentes para produtividade, cr i-
atividade e inovação. 

(B) O aumento do contato com a natureza em 
grandes cidades.  

(C) A falta de planejamento das cidades  e arbori-
zação de parques e avenidas.  

(D) O sentimento de revolta recente contra o 
descaso com os recursos naturais.  

05. A expressão em destaque no trecho, “No entanto ,  
apenas 13% da população urbana mundial vive ...”, 
estabelece, com o período anterior, um sentido de  

(A) conclusão. 
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(B) explicação. 
(C) oposição. 
(D) adição. 

06. Assinale a alternativa que completa corretamente,  
na sequência, as lacunas deixadas no texto.  

(A) a ... à .. . depresão ... anciedade. 
(B) à ... a .. . depreção ... ansciedade. 
(C) à ... à .. . depressão .. . ansiedade. 
(D) a ... a .. . depresção .. . anssiedade. 

Instrução: Analise a tira a seguir para responder às 
questões de 07 a 10.  

 

(QUINO. Mafalda .  São Paulo: Mart ins  Fontes , 1998.  p.28 -29)  

07. A fala de Manolito, no último quadrinho, em rel a-
ção ao restante do discurso dele,  e que causa 
humor no texto, revela ao leitor  

(A) uma contradição.  
(B) uma reafirmação dos argumentos.  
(C) um inconformismo diante dos fatos narrados.  
(D) uma consequência do posicionamento dele.  

08. No penúltimo quadrinho, caso se realize a subst i-
tuição do verbo “existem”, pela forma flexionada 
de “haver”, respeitando as normas gramaticais, 
estaria correto:  

(A) haviam. 
(B) hão. 
(C) há. 
(D) podem haver.  

09. As palavras “bobagem” e “asneiras” foram empre-
gadas na tirinha como termos sinônimos. Assinale 
a alternativa que apresenta um termo que tem 
sentido oposto a estas palavras. 

(A) pertinência.  
(B) tol ice. 
(C) estultícia. 
(D) sandice. 

10. Assinale a alternativa que conserva a correção 
gramatical em relação à presença ou ausência da 
vírgula.  

(A) Manolito você acredita na igualdade entre os 
homens? 

(B) Você acredita, Manolito, na igualdade entre 
os homens? 

(C) Manolito, você acredita, na igualdade entre 
os homens? 

(D) Manolito, você acredita na igualdade entre , 
os homens? 

Matemática 

11. Para as festas de fim de ano, um consumidor 
comprou 25 garrafas de refrigerantes, de dois sa-
bores diferentes, gastando R$ 104,84. Sabendo-
se que por 11 unidades do sabor A foi pago R$ 
65,78, a razão do preço unitário pago de A para B 
foi de, aproximadamente,  

(A) R$ 2,14.  
(B) R$ 3,30.  
(C) R$ 1,70.  
(D) R$ 3,60.  

12. Sobre a equação X 2 + 10X = 0, assinale a alterna-
tiva correta.  

(A) Não possui raízes possíveis.  
(B) Ambas as raízes são iguais a 0.  
(C) Ambas as raízes são iguais a 10.  
(D) Uma das raízes é negativa.  

13. Segundo uma reportagem recente na revista Exa-
me, três entre cada dez mulheres que morreram 
no Brasil por causas l igadas à violência já eram 
agredidas frequentemente. Portanto, em uma s i-
tuação hipotética  na qual foram constatadas 
6.300 mortes de mulheres nessas condições, a 
quantidade de casos de vítimas que já eram agre-
didas corresponde à  

(A) 4.410. 
(B) 2.150. 
(C) 1.890. 
(D) 3.100. 

14. Assinale a alternativa que representa corretamen-
te, em quilômetros quadrados, a medida de 835 
m2.  
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(A) 0,835. 
(B) 0,0835. 
(C) 0,00835. 
(D) 0,000835. 

15. Certa dívida foi quitada após 12 meses de atraso, 
totalizando R$ 7.570,24. Sabendo-se que o valor 
inicial era de R$ 5.770,00 e que foram aplicados 
juros simples, a taxa de juro ao mês foi de  

(A) 8%. 
(B) 4,5%. 
(C) 2,6%. 
(D) 1,9%. 

16. Um corredor i rá realizar um percurso em três eta-
pas. Na primeira parte, percorrerá 1/6 do trajeto.  
Já na segunda fase, ele tem como objetivo sup e-
rar a primeira parte em 3 vezes. Por fim, restar á 
do total a ser percorrido, apenas 1500 metros. 
Assim, assinale a alternativa que apresenta a di s-
tância total do trajeto.  

(A) 5.000. 
(B) 3.400. 
(C) 2.800. 
(D) 4.500. 

17. A fim de calcular a área de um retângulo, um alu-
no multipl icou a base, 6 cm, pela altura, 2,5 cm, 
obtendo o resultado de 15 cm 2. Após acrescentar 
5% à base e 10% à altura, é correto afirmar que o 
novo resultado passará para 

(A) 17,25 cm2.  
(B) 17,325 cm2.  
(C) 17 cm2.  
(D) 17,524 cm2.  

18. Dois pedreiros conseguem construir, em 8 horas, 
16 metros l ineares de parede. Assinale a alterna-
tiva que apresenta a quantidade de pedreiros ne-
cessária para a construção de 12 metros de pare-
de em 4 horas. 

(A) 1. 
(B) 3. 
(C) 4. 
(D) 5. 

19. A soma de 0,666666… + 0,555555... equivale a 

(A) 3/2. 
(B) 5/9. 
(C) 7/8. 
(D) 4/11. 

20. Um colecionador numerou toda a coleção dele a 
partir do número 1, escrevendo, para isso, 318 a l-
garismos. Deste modo, é correto afirmar que a 
quantidade de objetos pertencentes a esta col e-
ção é: 

(A) 150. 
(B) 142. 
(C) 318. 
(D) 130. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21. Acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), analise os itens a seguir e assinale a al-
ternativa correta.  

I. Dentre as garantias de prioridade, compreende a 
garantia de cota em programas de habitação.  

II. O direito ao respeito consiste na inviolabil idade 
da integridade física, psíquica e moral da criança 
e do adolescente, abrangendo a preservação da 
imagem, dentre outros.  

III. O ECA considera sofrimento físico como resultado 
de castigo físico.  

(A) I, II e II I estão corretos.  
(B) Apenas I e II  estão corretos.  
(C) Apenas II e I II estão corretos.  
(D) Apenas I e II I estão corretos.  

22. De acordo com o artigo 98 do ECA, as medidas de 
proteção à criança e ao adolescente são aplicá-
veis sempre que os direitos reconhecidos forem 
ameaçados ou violados 

(A) exclusivamente por ação da sociedade ou do 
Estado. 

(B) por falta, omissão ou abuso dos pais ou res-
ponsável, dentre outros. 

(C) em razão de conduta de terceiros.  
(D) em razão de crença religiosa.  

23. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB)  
preconiza como finalidade da educação infanti l  

I. desenvolvimento integral da criança de até 5 (ci n-
co) anos.  

II. o desenvolvimento em seus aspectos físico, psi-
cológico, intelectual e social.  

(A) I e II estão corretos.  
(B) Apenas I está correto.  
(C) Apenas II está correto.  
(D) I e II estão incorretos.  

24. Das alternativas a seguir, assinale aquela que 
define corretamente a abrangência da educação 
de acordo com a LDB.  

(A) Os processos pedagógicos que se desenvol-
vem na vida familiar, na convivência humana, 
no trabalho, nas instituições de ensino e 
pesquisa, nos movimentos sociais e organ i-
zações da sociedade civi l e nas manifesta-
ções religiosas. 
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(B) Os processos pedagógicos que se desenvo l-
vem na vida familiar, na convivência humana, 
no lazer, nas instituições de ensino e pesqu i-
sa, nos movimentos sociais e organizações 
da sociedade civi l e nas manifestações cult u-
rais. 

(C) Os processos formativos que se desenvolvem 
na vida familiar, na convivência humana, no 
lazer, nas instituições de ensino e pesquisa, 
nos movimentos sociais e organizações da 
sociedade civi l e nas manifestações religi o-
sas. 

(D) Os processos formativos que se desenvolvem 
na vida familiar, na convivência humana, no 
trabalho, nas instituições de ensino e pesqui-
sa, nos movimentos sociais e organizações 
da sociedade civi l e nas manifestações cult u-
rais. 

25. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Edu-
cação Infanti l  discorrem que para efetivação de 
seus objetivos, as propostas pedagógicas das in s-
tituições de Educação Infanti l  deverão prever 
condições para o trabalho coletivo e para a org a-
nização de materiais, espaços e tempos que as-
segurem, dentre outros,  

(A) uma educação parcial, entendendo o cuidado 
como algo dissociável ao processo educativo.  

(B) a divisibil idade das dimensões expressivo -
motora, afetiva, cognitiva, l inguística, ética, 
estética e sociocultural da criança.  

(C) o estabelecimento de uma relação efetiva 
com a comunidade local e de mecanismos 
que garantam a gestão democrática e a con-
sideração dos saberes da comunidade.  

(D) a desapropriação pelas crianças das contr i-
buições histórico-culturais dos povos indíge-
nas, afrodescendentes, asiáticos, europeus e 
de outros países da América.  

26. Ainda sobre o documento da questão anterior,  
analise os itens e assinale a alternativa correta.  

I. São eixos norteadores das práticas pedagógicas 
que compõem a proposta curricular da educação 
infanti l : as interações e a brincadeira.  

II. A avaliação do desenvolvimento das crianças de-
ve ser sem objetivos de promoção, seleção ou 
classificação. 

III. As propostas pedagógicas da Educação infanti l  
devem respeitar os princípios: éticos, políticos e 
estéticos. 

(A) I, II e II I estão corretos.  
(B) Apenas I e II  estão corretos.  
(C) Apenas I e II I estão corretos.  
(D) Apenas II e I II estão corretos.  

27. Acerca do ato de alimentar ou trocar uma criança, 
o volume 2 do Referencial Curricular Nacional pa-
ra Educação Infanti l  faz algumas considerações, 
dentre elas 

(A) nessa situação apenas o cuidado com al i-
mentação e higiene estão sendo contempla-
dos. 

(B) a interação afetiva também faz parte dessas 
atividades. 

(C) ser alimentado não é uma experiência fun-
damental para o ser humano.  

(D) os procedimentos de higiene não proporcio-
nam, ao bebê, novas referências sobre seu 
corpo. 

28. “A _______ é a l inguagem que se traduz em fo r-
mas sonoras capazes de expressar e comunicar 
sensações, sentimentos e pensamentos, por meio 
da organização e relacionamento expressivo entre 
o som e o silêncio. A _______ está presente em 
todas as culturas, nas mais diversas situações: 
festas e comemorações, rituais religiosos, man i-
festações cívicas, políticas etc. Faz parte da ed u-
cação desde há muito tempo, sendo que, já na 
Grécia antiga, era considerada como fundamental 
para a formação dos futuros cidadãos, ao lado da 
matemática e da fi losofia”. (Referencial Curricular 
Nacional para Educação Infanti l . Vol. 3).  Assinale 
a alternativa que completa corretamente as lac u-
nas. 

(A) Dança. 
(B) Música. 
(C) Literatura.  
(D) Representação.  

29. As Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 
Educação Básica têm por objetivos:  

I. sistematizar os princípios e as diretr izes gerais da 
Educação Básica contidos no ECA, traduzindo -os 
em orientações que contribuam para assegurar a 
formação básica comum nacional, tendo como fo-
co os sujeitos que dão vida ao currículo e à esc o-
la. 

II. estimular a reflexão crítica e propositiva que de ve 
subsidiar a formulação, a execução e a avaliação 
do projeto político-pedagógico da escola de Edu-
cação Básica. 

III. orientar os cursos de formação inicial e continua-
da de docentes e demais profissionais da Educ a-
ção Básica, os sistemas educativos dos diferente s 
entes federados e as escolas que os integram, i n-
distintamente da rede a que pertençam.  

(A) I, II e II I estão corretos.  
(B) Apenas I e II  estão corretos.  
(C) Apenas I e II I estão corretos.  
(D) Apenas II e I II estão corretos.  
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30. São elementos constitutivos para a operacional i-
zação das Diretrizes Curriculares Nacionais G e-
rais para a Educação Básica 

(A) o projeto político-pedagógico e o regimento 
escolar; o sistema de avaliação; a gestão 
democrática e a organização da escola; o 
professor e o programa de formação docente.  

(B) a APM e o plano de aula; as avaliações ex-
ternas; o currículo e a progressão continua-
da. 

(C) a APM e o plano de aula; as avaliações ex-
ternas; o currículo e o programa de formação 
docente. 

(D) o projeto político-pedagógico e o regimento 
escolar; o sistema de avaliação; a gestão ar-
bitrária e a organização da escola; o profes-
sor e o programa de formação docente.  

31. Para os PCNs de 1ª a 4ª séries, o conteúdo é 
visto como 

(A) um fim em si mesmo. 
(B) como um meio para desenvolver a aprend i-

zagem. 
(C) como o início de todo o processo educativo.  
(D) um empecilho a aprendizagem construtivista.  

32. Nos Parâmetros Curriculares Nacionais, os conte-
údos são abordados em três grandes categorias: 
conteúdos conceituais, conteúdos procedimentais 
e conteúdos atitudinais. Sobre esses procedimen-
tos, à luz dos PCNs, assinale a alternativa corre-
ta. 

(A) A aprendizagem de atitudes se dá por apro-
ximações sucessivas. 

(B) Conteúdos conceituais referem-se à constru-
ção ativa das capacidades intelectuais para 
operar com símbolos, ideias, imagens e re-
presentações.  

(C) Ao não ensinar conceitos se ensina um certo 
modo de pensar e produzir conhecimento.  

(D) Ensinar e aprender procedimentos requer um 
posicionamento claro e consciente sobre o 
que e como se ensina na escola.  

33. Laura, Amanda e Catarina são amigas e possuem 
3 fi lhos cada, com idades distintas, como apre-
sentada na tabela a seguir. Ao conversarem sobre 
seus fi lhos fizeram as seguintes afirmações:  

I. Amanda: apenas Letícia é criança, pois Léia e 
Douglas são adolescentes.  

II. Laura: todos os meus fi lhos são crianças.  

III. Catarina: todos os meus f i lhos são adolescentes. 

Amanda Laura Catarina  

Fi lhos  Idade Fi lhos  Idade Fi lhos  Idade 

Let íc ia  3 anos  Pedro 2 anos  Maria  12 anos  

Léia  12 anos  Marisa  10 anos  Tarso 15 anos  

Douglas  15 anos  Helena 11 anos  Ingrid  17 anos  

Tendo como base o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente, analise as afi rmações e assinale a a l-
ternativa correta.  

(A) I, II e II I estão corretas.  
(B) Apenas I e II  estão corretas.  
(C) Apenas II e I II estão corretas.  
(D) I, II e II I estão incorretas.  

Instrução: As questões de 34 a 36  terão como base a 
Lei Complementar nº 06, de 25 de abril de 2011 (Es-
tatuto e Plano de Carreira do Magistério Público M u-
nicipal de Assis).  

34. A evolução funcional dos profissionais do Quadro 
do Magistério terá como princípios básicos  

(A) a ética, a moral e o bom funcionamento das 
escolas. 

(B) a qualidade, a quantidade e a valorização 
dos professores.  

(C) a honra, os bons resultados e a valorização 
da escola como instituição.  

(D) a qualif icação, a dedicação e valorização dos 
profissionais da educação.  

35. Entende-se por Rede Municipal de Ensino  

(A) conjunto de profissionais da educação. 
(B) conjunto de normas que definem e regulam 

as condições e o processo de movimentação 
dos integrantes em uma determinada carre i-
ra. 

(C) conjunto de instituições e órgãos que real i-
zam atividades de Educação sob a coordena-
ção da Secretaria Municipal de Educação.  

(D) conjunto de normas que regulam a relação 
funcional dos profissionais do Magistério, do-
centes e de suporte pedagógico, com a ad-
ministração pública municipal.  

36. O professor de Educação Básica I e de Educação 
Básica II das áreas de Educação Física e Inglês 
poderá atuar 

(A) no atendimento educacional especializado, 
desde que seja nomeado em decreto.  

(B) no atendimento educacional especializado, 
desde que possua formação específica e ou 
experiência na área.  

(C) no atendimento educacional especializado, 
desde que participe de processo seletivo.  

(D) no atendimento educacional especializado, 
desde que haja necessidade.  

37. Acerca do Estatuto dos Funcionários Públicos do 
Município de Assis, analise os itens e assinale a 
alternativa correta.  

I. O regime jurídico que rege o estatuto é a CLT.  

II. Essa lei não se aplica aos funcionários da Câmara 
Municipal de Assis.  
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III. Em seu artigo 4, consta que é vedada a prestação 
de serviços gratuitos.  

(A) I, II e II I estão corretos. 
(B) Apenas I está correto. 
(C) Apena III está correto. 
(D) Apenas II e I II estão corretos. 

38. No Município de Assis, de acordo com a lei 2.861, 
os cargos públicos são providos, dentre outros, 
por 

(A) reversão. 
(B) eleição. 
(C) seleção. 
(D) aptidão. 

39. “Embora tenha sido criada oficialmente pelo pre-
feito Lycurgo de Castro Santos, em 1941, a inau-
guração da Biblioteca Municipal de Assis somente 
ocorreu em 1966”. (MAIO; RUDOLF et 
D’AMBROSIO. Conto, canto e encanto com minha 
história: Assis cidade Fraternal. Noovha America, 
2004.) Acerca da Biblioteca Municipal de Assis , é 
correto afirmar que 

(A) possuía na época da inauguração uma fre-
quência de 300 usuários.  

(B) seu acevo era de aproximadamente 10.000 
l ivros. 

(C) localizava-se inicialmente no terceiro andar 
do Paço Municipal.  

(D) seu primeiro endereço oficial foi a rua Dr. Lu-
iz Pizza, no antigo fórum.  

40. “Este canto de amor tão vibrante / Comemora a 
data feliz / Neste Hino festivo saudamos,  / Esta 
Terra querida de Assis!  / Terra________, / De 
________, / E de ________”. (MAIO; RUDOLF et 
D’AMBROSIO. Conto, canto e encanto com minha 
história: Assis cidade Fraternal. Noovha Americ a, 
2004). Assinale a alternativa que completa correta 
e respectivamente as lacunas.  

(A) amiga, prosperidade e fel icidade.  
(B) hospitaleira, amizade e felicidade.  
(C) hospitaleira, prosperidade e fraternidade.  
(D) hospitaleira, prosperidade e felicidade.  

 



 

 

 


