
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS 

Processo Seletivo Simplificado Nº 01/2020 

Edital 02/2020 

PROVA OBJETIVA 

BOLSISTAS ESTAGIÁRIOS 

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 corre s-
pondente 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  

 

23-01-2020 - Noite 
 



Cargo: Bolsistas Estagiários Fema – Edital Nº 02/2020 – Assis/SP  

 

- 2 - 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Instrução: Leia o texto a seguir para responder às 
questões de 01 a 10.  

No Brasil de hoje, a proteção e a promoção dos 
direitos da criança são objetivos de programas de 
governo e de projetos desenvolvidos ou apoiados por 
organizações não governamentais e por empresas. 
Mas essa atenção é relativamente recente, pois os 
cerca de cinco séculos de história do país revelam 
que a preocupação com a qualidade de vida da infân-
cia nunca foi prioridade do Estado e da sociedade.  

No período colonial, o Estado português não se 
responsabil izava por problemas públicos e sociais, 
entre eles o de assistência ____ crianças abandon a-
das. Pelas Ordenações Manuelinas (1521) e pelas 
Ordenações Fil ipinas (1603), as Câmaras Municipais 
deveriam se encarregar da criação dos “en jeitados” 
ou “expostos” até que eles completassem 7 anos de 
idade. Porém, os únicos núcleos urbanos que podiam 
contar com Câmara Municipal eram as poucas vilas 
existentes, já que não interessava ____ Coroa port u-
guesa a participação política dos colonos. Além di s-
so, os impostos arrecadados pelas Câmaras custe a-
vam diferentes necessidades da população, como 
construção e reparo de pontes, chafarizes, entre ou-
tras obras.  

As Ordenações também determinavam que as 
Câmaras mantivessem as Santas Casas de Misericó r-
dia, para prestar assistência aos menores abandona-
dos e ____ saúde da população. Contudo, poucas 
Santas Casas dispunham da “roda dos expostos” para 
acolher essas crianças, e a medida geralmente ad o-
tada pelas Câmaras era pagar pessoas para cuidar 
das crianças até que completassem 7 anos. Como 
eram registrados muitos atrasos no pagamento des-
ses cuidadores, a garantia de proteção aos pequenos 
se reduzia. Assim, a exploração do trabalho infanti l  e 
os altíssimos índices de mortalidade infanti l  comp u-
nham o cotidiano colonial .  

De acordo com as Ordenações, que previam ain-
da punições de toda sorte – pena de morte, açoites, 
trabalhos forçados, etc. – para colonos do Império 
Português, os menores de 17 anos contavam com um 
benefício em relação aos adultos: não podiam ser 
condenados ____ morte.  

Após a Independência, o Brasil instituiu suas 
próprias leis. Por exemplo, para que D. Pedro II p u-
desse assumir o posto de imperador, apesar de ser 
menor, a legislação foi alterada, antecipando a mai o-
ridade de qualquer indivíduo para 14 anos de idade. 
Essa mudança, presente no Código Penal Brasileiro 
de 1930, foi acompanhada de outra, permitindo que 
uma criança a parti r dos 7 anos pudesse ser conde-
nada à cadeia caso o juiz considerasse que ela sabia 
distinguir o bem do mal.  

Em 1871, entrou em vigor a primeira lei brasileira 
voltada exclusivamente para a infância: a Lei do Ve n-

tre Livre, que l ibertava os fi lhos de escravas nascidos 
a partir de 28 de setembro daquele ano. Essa lei pr e-
via que a escrava podia criar seu fi lho até que ele 
completasse 8 anos, momento em que a criança s e-
guiria um entre dois destinos: ou era encaminhada a 
um orfanato, mediante indenização a seu senhor, ou 
permanecia junto à mãe, a serviço do senhor, que 
deveria alforriá-lo aos 21 anos. Apesar do caráter 
abolicionista, tal lei promoveu o abandono e a expl o-
ração infanti l .  

(CAMPOS, H .  G. A h istór ia  e  a  formação para  a  c idadan ia  nos anos 
in ic ia is  do ensino fundamenta l .  São Paulo :  Sara iva ,  2012. p .  9 -10)  

01. De acordo com o primeiro parágrafo do texto, é 
correto afirmar que 

(A) os direitos das crianças sempre foram uma 
preocupação constante na história do Brasil.  

(B) apenas o governo, na atualidade, manifesta 
interesse em garantir  proteção às crianças.  

(C) a promoção dos direitos da criança também 
são objetivos de projetos de organizações 
não governamentais.  

(D) as empresas brasileiras contemporâneas são 
reconhecidas mundialmente por protegerem 
os direitos das crianças.  

02. Conforme o segundo parágrafo, é correto afi rmar 
que 

(A) o Estado português sempre esteve preocupa-
do com os problemas sociais vividos no Bra-
sil colônia, inclusive aqueles que afetavam 
diretamente a infância.  

(B) as Câmaras Municipais foram criadas com o 
objetivo específico de cuidar dos “en jeitados” 
até que eles completassem 7 anos de idade.  

(C) a Coroa portuguesa, a fim de resolver os 
problemas relacionados ao abandono de cr i-
anças, incentivava a participação política dos 
colonos nas questões públicas.  

(D) a criação dos “en jeitados” ou “expostos”, 
construção e reparo de pontes, chafarizes, 
entre outras obras eram custeados pelos im-
postos arrecadados pelas Câmaras.  

03. Com base nas informações contidas no texto, 
assinale a alternativa verdadeira.  

(A) Santas Casas de Misericórdia prestavam ex-
clusivamente assistência aos menores aban-
donados. 

(B) Por se tratar de uma uti l idade pública vital,  
todas as Santas Casas de Misericórdias pos-
suíam “roda dos expostos”.  

(C) A exploração do trabalho infanti l  e os altíssi-
mos índices de mortalidade infanti l  no cotid i-
ano colonial foram superados com o paga-
mento de pessoas para cuidar das crianças 
até que completassem 7 anos. 
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(D) Dos colonos do Império Português, os meno-
res de 17 anos eram isentos de condenação 
capital.  

04. Analise os itens que se seguem em relação à Lei 
do Ventre Livre e marque a alternativa correta.  

I. Foi uma lei pioneira, colocando o Brasil na frente 
de diversas potências da época.  

II. Caso fosse de interesse do senhor, crianças nas-
cidas após 1871 poderiam ser alforriadas ao com-
pletarem 21 anos de idade.  

III. O abandono e a exploração infanti l  podem ser 
considerados uma das consequências dessa Lei.  

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

05. Para que D. Pedro II pudesse assumir o posto de 
imperador, a estratégia legislativa adotada foi:  

(A) Antecipar a maioridade de qualquer indivíduo 
para 14 anos de idade.  

(B) Estabelecer a pena de morte a partir dos 7 
anos de idade.  

(C) Oferecer o l ivre arbítrio aos juízes no julga-
mento de qualquer criança.  

(D) Revogar a lei que tornava l ivre crianças f i -
lhas de escravos. 

06. Segundo a norma ortográfica, palavras paroxít o-
nas terminadas em ditongo, seguido ou não de 
“s”, devem ser acentuadas. Marque a al ternativa 
que apresenta vocábulo(s) que exemplifica(m) a 
regra.  

(A) “No período colonial,  o Estado português não 
se responsabil izava por problemas públicos”.  

(B) “... a exploração do trabalho infanti l  e os a l-
tíssimos índices de mortalidade infanti l  com-
punham o cotidiano colonial”.  

(C) “Após a Independência, o Brasil instituiu su-
as próprias leis”.  

(D) “As Ordenações também determinavam que 
as Câmaras mantivessem as Santas Casas 
de Misericórdia...”  

07. Marque a alternativa que completa corretamente, 
e na sequência, as lacunas deixadas no texto.  

(A) à... à... à... à.. .  
(B) a... à... à... à.. .  
(C) a... a... à... a.. .  
(D) a... a... a... a.. .  

08. Em “Porém, os únicos núcleos urbanos que podi-
am contar com Câmara Municipal eram...”, a con-
junção destacada tem sentido equivalente ao te r-
mo, também em destaque, em:  

(A) “Contudo , poucas Santas Casas dispunham 
da “roda dos expostos” para acolher essas 
crianças...”  

(B) “As Ordenações também determinavam que 
as Câmaras mantivessem as Santas Casas 
de Misericórdia, para  prestar assistência aos 
menores abandonados...”  

(C) “... que  l ibertava os fi lhos de escravas nasc i-
dos a partir de 28 de setembro daquele ano.”  

(D) “Assim , a exploração do trabalho infanti l  e 
os altíssimos índices de mortalidade infanti l  
compunham...”  

09. Sobre o trecho “De acordo com as Ordenações, 
que previam ainda punições de toda sorte – pena 
de morte, açoites, trabalhos forçados, etc. –  para 
colonos do Império Português, os menores de 17 
anos contavam com um benefício em relação aos 
adultos...”, é correto afirmar que  

(A) o termo “açoites” deveria ser corrigido para 
“assoites”.  

(B) o sinal de travessão indica uma citação dire-
ta, não pertencente ao autor do texto.  

(C) a forma verbal “previam” tem como núcleo do 
sujeito a palavra “Ordenações”.  

(D) a supressão da vírgula colocada imediata-
mente posterior a palavra “Ordenações” não 
altera o sentido global da frase.  

10. Em “... os cerca de cinco séculos de história do 
país revelam que a preocupação com a qualida-
de de vida da infância nunca foi prioridade do 
Estado e da sociedade ”, a oração subordinada 
substantiva destacada exerce a função de:  

(A) Objeto Direto.  
(B) Objeto Indireto.  
(C) Complemento Nominal.  
(D) Sujeito.  

11. Em relação a concordância verbal, marque a a l-
ternativa correta.  

(A) Durante um protesto na Avenida Paulista, a 
multidão atacaram as lojas do centro de São 
Paulo. 

(B) Mais de uma pessoa abraçaram-se durante a 
confraternização na empresa.  

(C) Os Estados Unidos declarou guerra ao terro-
rismo. 

(D) Na verdade, sou eu que paga as despesas. 

12. Analise os itens a seguir:  

I. Calar-me-ei diante da injustiça.  

II. Me calarei diante da injustiça.  

III. Não calar-me-ei diante da injustiça.  
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A colocação pronominal está adequadamente res-
peitada, de acordo com as normas gramaticais, 
em: 

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

13. Assinale a alternativa que está de acordo com a 
ortografia oficial.  

(A) A moda agora é a sombrancelha grossa.  
(B) O ponto de ebolição da água ao nível do mar 

é 100°C. 
(C) Amanhã ocorrerá um evento beneficiente.  
(D) A sopa será servida em uma tigela.  

14. Marque a opção que indica a ocorrência da voz 
passiva. 

(A) As provas foram realizadas pelos candidatos.  
(B) As duas mulheres cumprimentaram-se com 

alegria.  
(C) Adoro tomar café pela manhã.  
(D) Joaquim assinou sua demissão.  

15. Relacione o pronome de tratamento da coluna I 
com seu correto destinatário na coluna II e ass i-
nale a alternativa correta.  

 
Coluna I  

1 – Vossa Excelência.  
2 – Vossa Magnificência.  
3 – Vossa Santidade.  
4 – Vossa Eminência.  

Coluna II  
(  ) Papa. 
(  ) Presidente da república.  
(  ) Cardeal.  
(  ) Reitor.  

 
(A) 1, 2, 3, 4. 
(B) 2, 3, 4, 1. 
(C) 3, 1, 4, 2. 
(D) 3, 2, 4, 1. 

MATEMÁTICA 

16. Dentre os números naturais , pares, maiores que 
41 e menores que 49, um possui apenas quatro 
divisores naturais diferentes. A soma desses div i-
sores é igual a:  

(A) 81. 
(B) 51. 
(C) 72. 
(D) 54. 

17. Clara e Pedro estão noivos e querem marcar a 
data do casamento o mais breve possível. No en-
tanto, os dois trabalham por escalas . Pedro traba-
lha 24 horas e folga 48 horas e Clara trabalha 12 
horas e folga 36 horas. Sabendo que ambos inici-
aram sua escala de trabalho dia 10 de outubro às 

8 horas, a data mais próxima no mês de novembro 
que os dois estarão de folga será:  

(A) 1 de novembro. 
(B) 2 de novembro. 
(C) 3 de novembro. 
(D) 5 de novembro. 

18. Um garoto comprou um lote de gibis e organizou 
em uma estante, formando pilhas, todas com o 
mesmo número de gibis. Se cada pilha tiver 9, 12, 
ou 14 gibis, sempre sobrarão 8 gibis. Sabendo 
que ele comprou menos de 300 gibis, então se 
cada pilha tiver 7 gibis, o número que sobrará s e-
rá: 

(A) 1. 
(B) 2. 
(C) 3. 
(D) 4. 

19. A razão entre o número de crianças matriculadas 
em 2020 em uma creche A e o número de crian-
ças matriculadas em 2020 em uma creche B é 4/5 , 
nessa ordem. Se, nesse ano, o número de alunos 
matriculados na escola B superava em 360 o nú-
mero de alunos matriculados na escola A, então, 
é correto afirmar que estão matriculados na esc o-
la B, em 2020: 

(A) 1440 crianças. 
(B) 1639 crianças. 
(C) 1800 crianças. 
(D) 1720 crianças. 

20. Na embalagem de um suco concentrado está es-
pecificado que para preparar um litro de suco de-
ve-se, para cada parte do suco concentrado, ad i-
cionar 4 partes de água. Assim sendo, a fração d e 
água que compõe um li tro de suco preparado é:  

(A) 1/4. 
(B) 3/4. 
(C) 4/10. 
(D) 4/5. 

21. Um criador de ovelhas necessita de pelo menos 
2m2 de espaço para cada animal. O senhor Anto-
nio possui 8 ovelhas e um espaço total de 0,0850 
hm por 20 dm. Assim é correto afirmar que  

(A) o espaço comporta apenas 6 ovelhas.  
(B) o espaço equivale a 170 m 2.  
(C) o espaço é suficiente. 
(D) o espaço não comporta nem metade das ove-

lhas. 

22. A fim de colocar 170 l itros de essência em emba-
lagens de 0,01 decalitros, serão necessárias  

(A) 17 embalagens.  
(B) 170 embalagens.  
(C) 1700 embalagens.  
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(D) 17000 embalagens. 

23. Sabendo que um círculo possui raio 5cm, sua 
circunferência é, aproximadamente,  

(A) 31cm. 
(B) 15cm. 
(C) 17cm. 
(D) 28cm. 

24. Larissa quer ir à Disney e, para isso, ela precisa 
de R$ 6.000,00. Sabendo que ela possui R$ 
1.486,00 aplicado a juros simples de 5% ao mês, 
ela demorará para conseguir o valor  

(A) 48 meses. 
(B) 36 meses. 
(C) 72 meses. 
(D) 61 meses. 

25. A soma entre dois números positivos é 45. Se o 
produto entre eles é 416, então o valor da dife-
rença entre o maior e o menor destes números 
equivale a: 

(A) 16. 
(B) 18. 
(C) 19. 
(D) 21. 

CONHECIMENTOS GERAIS 

26. O artigo 7 do Estatuto da criança e do adolescen-
te versa sobre o direito a proteção à vida e à sa ú-
de. De acordo com o mesmo, esse se dará med i-
ante: 

(A) a efetivação de políticas sociais públicas e 
privadas. 

(B) a efetivação de políticas sociais públicas.  
(C) a efetivação de políticas sociais privadas.  
(D) a integração no Sistema Único de Saúde.  

27. De acordo com o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente, a Semana Naciona l de Prevenção da 
Gravidez na Adolescência dever ocorrer na sema-
na que incluir o dia:  

(A) 1 de fevereiro. 
(B) 1 de março.  
(C) 1 de abril.  
(D) 1 de dezembro. 

28. É dever ________ velar pela dignidade da criança 
e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer 
tratamento desumano, violento, aterrorizante, ve-
xatório ou constrangedor. Assinale a alternativa 
que completa corretamente a lacuna, de acordo 
com o ECA. 

(A) da família.  
(B) do Estado.  
(C) de todos. 

(D) da justiça. 

29. Acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente, 
assinale a alternativa correta.  

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

(B) A colocação em família substituta far -se-á 
mediante guarda, tutela ou adoção, indepen-
dentemente da situação jurídica da criança 
ou adolescente.  

(C) A guarda destina-se a regularizar a posse de 
fato, podendo ser deferida, l iminar ou inc i-
dentalmente, nos procedimentos de tutela e 
adoção, sem exceções.  

(D) É permitida a adoção por procuração.  

30. Analise os itens e assinale a alternativa correta.  

I. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do 
processo pedagógico, bem como participar da de-
finição das propostas educacionais.  

II. A criança e o adolescente têm direito à educação, 
visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, 
preparo para o exercício da cidadania e qualif ica-
ção para o trabalho.  

III. Os pais ou responsável não têm a obrigação de 
matricular seus fi lhos ou pupilos na rede regular 
de ensino. 

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

31. Sobre a Lei 9.394/96, assinale a alternativa corre-
ta. 

(A) A educação escolar deverá vincular -se ao 
mundo do trabalho e à prática social.  

(B) A educação abrange os processos formativos 
que se desenvolvem apenas nas instituições 
de ensino e pesquisa.  

(C) O dever do Estado com educação escolar 
pública será efetivado mediante a garantia de 
educação básica obrigatória e gratuita dos 4 
(quatro) aos 18 (dezoito) anos de idade.  

(D) Não é assegurado atendimento educacional, 
durante o período de internação, ao aluno da 
educação básica internado para tratamento 
de saúde em regime hospitalar.  

32. A educação infanti l , primeira etapa da educação 
básica, tem como finalidade o desenvolvimento i n-
tegral da criança de até _____anos, em seus as-
pectos físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comun i-
dade. Assinale a alternativa que completa corre-
tamente a lacuna.  
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(A) 3 (três).  
(B) 4 (quatro).  
(C) 5 (cinco).  
(D) 6 (seis).  

33. Analise os itens e assinale a alternativa correta.  

I. O estudo sobre os símbolos nacionais será inclu í-
do como tema transversal nos currículos do ens i-
no fundamental.  

II. O currículo do ensino fundamental incluirá, obr i-
gatoriamente, conteúdo que trate dos direitos das 
crianças e dos adolescentes.  

III. O ensino fundamental será presencial, sendo o 
ensino a distância uti l izado como complementa-
ção da aprendizagem ou em situações emergenc i-
ais. 

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

34. Acerca do Ensino Fundamental, assinale a alter-
nativa correta.  

(A) Possui duração de 8 anos.  
(B) Não é obrigatório.  
(C) Inicia-se aos 6 anos de idade.  
(D) Tem por objetivo a formação complementar 

do cidadão. 

35. O ensino será ministrado com base nos seguintes 
princípios, com exceção de: 

(A) igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola.  

(B) l iberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 
divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o 
saber. 

(C) pluralismo de ideias e de concepções peda-
gógicas. 

(D) respeito à l iberdade e desapreço à tolerân-
cia. 

36. No ano de 2018, a Professora da Universidade de 
Brasíl ia (UnB), Debora Diniz, teve que deixar o 
país após dezenas de ameaças de morte. As 
ameaças ocorreram pela professora defender:  

(A) a descriminalização do aborto até as 12 se-
manas de gestação. 

(B) a legalização da maconha.  
(C) o retorno da escravidão.  
(D) a l iberação da carne de cachorro para con-

sumo. 

37. Na Copa do Mundo de Futebol Feminino 2019, o 
Brasil chegou:  

(A) à final.  
(B) à semifinal.  

(C) às quartas de final.  
(D) às oitavas de final.  

38. Sobre o recurso de mala direta, avalie os itens 
que se seguem: 

I. Mescla um documento do Word com um arquivo 
de dados (que pode ser uma tabela do Word, um 
banco de dados do Access, uma planilha do Excel 
ou uma lista de contatos do Outlook).  

II. Possibil i ta a confecção de um texto padrão com 
algumas variáveis para impressão (nome, endere-
ço, data de nascimento,  etc.) que serão os regis-
tros dos campos de mesclagem da fonte de da-
dos. 

III. No MS Word 2013, o recurso de mala direta está 
presente na guia Correspondências.  

Estão corretas apenas as afirmações:  

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

39. Dados as células de uma planilha eletrônica do 
MS Excel 2013: A1 = 1, B1 = 3 e C1 = 2, o valor 
resultante na célula D1, que contém a fórmula 
=(A1+B1)^C1, será:  

(A) 8. 
(B) 2. 
(C) 16. 
(D) 25. 

40. Das alternativas que se seguem, assinale aquela 
que apresenta uma definição para o termo MalWa-
re. 

(A) Ameaças internas a uma instituição, funcio-
nários descontentes/insatisfeitos, corrup-
tos/subornados ou enganados.  

(B) Qualquer programa malicioso, programa in-
tencionalmente inserido em um sistema com-
putacional para um propósito prejudicial.  

(C) Denominação associada àqueles  que deci-
fram códigos indevidamente e destroem pro-
teções de software  favorecendo a pirataria.  

(D) Usuário experiente, um exímio programador 
que invade sistemas computacionais para 
provar sua capacidade e habil idades compu-
tacionais. 

 



 

 

 


