
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS 

Processo Seletivo Simplificado Nº 01/2022 

Edital 01/2022 

PROVA OBJETIVA 

ESTAGIÁRIO BOLSISTA – SECRETARIA MUNICIPAL DE    
EDUCAÇÃO  

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 t inta azul ou preta.  

Marque, na FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS, com caneta de tinta azul ou preta, a letra corres-
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 f inal deste caderno.  

Ao sair, NÃO será permit ido levar o CADERNO DE QUESTÕES.  

 

 

 

 

Nome do candidato: RG  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Instrução: Leia o trecho a seguir para responder às 
questões de 01  a 08. 

Pirulito era magro e muito alto, uma cara seca, 
_____ amarelada, os olhos encovados e fundos, a 
boca rasgada e pouco risonha. O Sem-Pernas primei-
ro fez pilhéria perguntando se ele já estava rezando ,  
depois entrou no assunto da pilhagem de chapéus, 
acertaram que levariam um certo número de meninos 
que escolheram cuidadosamente, marcaram as zonas 
onde operariam e se separaram. Pirulito então foi 
para o seu canto costumeiro. Dormia invariavelmente 
ali, _____ as paredes do trapiche faziam um ângulo. 
Tinha disposto carinhosamente as suas coisas: um 
cobertor velho, um travesseiro que trouxera certa vez 
de um hotel _____ penetrara levando as malas de um 
viajante, um par de calças que vestia aos domingos 
junto com uma blusa de cor indefinida, porém mais ou 
menos l impa. E pregado na parede, com pregos pe-
quenos, dois quadros de santos: um Santo Antônio 
carregando um Menino Deus (Pirulito se chamava 
Antônio e t inha ouvido dizer que Santo Antônio era 
brasileiro) e uma Nossa Senhora das Sete Dores, que 
t inha o peito cravado de setas: sob o seu quadro uma 
f lor murcha. Pirulito recolheu a flor, aspirou -a, viu 
que não tinha mais perfume.  

(AMADO, Jorge.  Capitães de areia .  Rio de Janeiro: Record,  
2004. p.  28 e 29) 

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

(A) Pirulito não era provido de beleza nem era 
considerado organizado. 

(B) Sem-Pernas perguntou-lhe de forma circuns-
pecta se Pirulito já havia rezado. 

(C) Pirulito se chamava Antônio em homenagem 
ao santo brasileiro.  

(D) Pirulito era uma pessoa de rotinas e usava 
calças aos domingos. 

02. Acerca da sintaxe, análise o trecho “Pirulito era 
magro e muito alto...”  e assinale a alternativa 
correta. 

(A) O termo “Pirulito” é sujeito desinencial.  
(B) O predicado é nominal.  
(C) Os termos “magro” e “muito alto” são objetos 

diretos. 
(D) “Pirulito” é agente da passiva.  

03. No quarto período do trecho, o termo que apre-
senta circunstância adverbial de modo é:  

(A) ali. 
(B) mais. 
(C) trapiche. 
(D) invariavelmente. 

04. Assinale a alternativa que completa corretamente  
e na sequência as lacunas deixadas no texto.  

(A) meia –  onde –  aonde. 
(B) meio –  aonde –  onde. 
(C) meio –  onde –  onde. 
(D) meia –  aonde –  aonde. 

05. “. .. porém mais ou menos limpa.” A conjunção em 
destaque pode ser substituída, sem prejuízo de 
sentido por: 

(A) todavia. 
(B) portanto. 
(C) então. 
(D) porquanto. 

06. A sentença “Pirulito recolheu a f lor, aspirou -a” 
está corretamente reescrita em: 

(A) Pirulito aspirou à f lor, recolheu-a. 
(B) Pirulito aspirou a f lor, recolheu-a. 
(C) Pirulito aspirou a f lor, recolheu-la. 
(D) Pirulito aspirou à f lor, recolheu-na. 

07. A frase “.. .trouxera certa vez de um hotel...” está 
estruturada com verbo no tempo:  

(A) Pretérito mais-que-perfeito. 
(B) Pretérito perfeito. 
(C) Pretérito imperfeito. 
(D) Futuro do pretérito. 

08. Na frase “ ... depois entrou no assunto da pilha-
gem de chapéus . ..” a palavra destacada recebe 
acentuação gráfica em conformidade com a mes-
ma regra observada para acentuação da seguinte 
palavra: 

(A) herói. 
(B) parabéns. 
(C) lúmen. 
(D) elétrons. 

09. Assinale a alternativa que apresenta a palavra 
grafada de forma correta.  

(A) rúbrica. 
(B) dicente.  
(C) senvergonha. 
(D) descriminar.  

10. A alternativa correta quanto à concordância nomi-
nal é: 

(A) Mas uma e outra coisas duraram apenas um 
rápido instante.  

(B) Um ou outro soldado revidava os disparos.  
(C) Elas própria foram ao local.  
(D) Correm anexo aos processos vários docu-

mentos. 



Estagiário Bolsista Fema – Edital Nº 01/2022 – Assis/SP  

 

- 3 - 

11. Analise as alternativas a seguir e assinale aquela 
que a palavra destacada foi empregada correta-
mente, de acordo com o sentido e ortografia.  

(A) Sempre foi uma pessoa bastante rebelde, 
sem muito censo  de juízo. 

(B) Durante a pandemia, Pedro dedicou-se ao 
concerto  de eletrodomésticos.  

(C) O vaqueiro arreio  o cavalo e saiu pelo sertão 
a procura de uma vida melhor.  

(D) No ano de 2021, a infração  ocasionou um 
grande aumento no preço dos produtos ali-
mentícios. 

12. Observe as orações:  

I . Os criminosos recebem o merecido castigo.  

I I. A carta é escrita por mim.  

III. Nós plantaremos a árvore.  

Encontra-se na voz passiva o que consta apenas 
em 

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

Instrução: Leia o trecho a seguir para responder às 
questões 13 e 14 . 

“Nossos amigos e inimigos estão, amiúde , em 
posição trocadas: uns nos querem _____, e nos fa-
zem bem; outros nos almejam o bem, e nos trazem 
_____”.  

13. Assinale a opção que apresenta um advérbio de 
valor equivalente àquele destacado no trecho.  

(A) outrossim. 
(B) com efeito. 
(C) de forma alguma. 
(D) frequentemente. 

14. Marque a alternativa que completa corretam ente e 
na sequência as lacunas deixadas no enunciado.  

(A) mal... mal.  
(B) mau... mal. 
(C) mau... mau. 
(D) mal... mau. 

15. “Eu talvez não tenha muitos amigos, mas os que 
eu tenho são os melhores que alguém poderia 
ter.” Sobre o pensamento, marque a afirmação 
correta. 

(A) A forma verbal “tenha” está f lexionada no 
modo indicativo. 

(B) O sujeito de “poderia ter” é indeterminado.  
(C) A conjunção “mas” tem valor adversativo.  
(D) O advérbio “talvez”  equivale a “com acinte”.  

MATEMÁTICA 

16. O conjunto dos números inteiros relat ivos, repre-
sentados por ℤ , é formado por: 

(A) apenas os números inteiros posit ivos.  
(B) apenas os números inteiros posit ivos e o ze-

ro. 
(C) apenas os números inteiros negativos e posi-

t ivos. 
(D) os números inteiros negativos, positivos e o 

zero. 

17. O volume de um cubo de aresta = 25 é:  

(A) 625. 
(B) 15.625. 
(C) 75. 
(D) 390.625. 

18. Joaquin, ao colocar 2.500 l i tros de água em uma 
piscina, observa que o marcador de nível altera 
de 2/6 para ½. Neste caso, a capacidade total de 
l i tros dessa piscina é:  

(A) 14.500. 
(B) 15.000. 
(C) 15.005. 
(D) 16.505. 

19. Altair pediu emprestado a seu irmão uma determi-
nada quantia e disse que lhe pagaria a juros sim-
ples de 4% ao mês. Ele f icou com o dinheiro em-
prestado por 3 meses. Após esse tempo pagou o 
principal e também os juros, num total de R$ 
2.800,00. A quantia que Altair pediu emprestada 
foi: 

(A) R$ 2.134,60. 
(B) R$ 2.464,00. 
(C) R$ 2.334,24. 
(D) R$ 2.500,00. 

Instrução: Analise a f igura abaixo para responder às 
questões 20 e  21 . 

 

20. Tendo o perímetro do quadri látero medida de 206 
cm, o valor de x é:  

(A) 29 cm. 
(B) 30 cm. 
(C) 35 cm. 
(D) 33 cm. 
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21. Se o valor de X fosse 25 cm, a metade do períme-
tro desse quadri látero seria:  

(A) 95,5 cm. 
(B) 188 cm. 
(C) 191 cm. 
(D) 96,5 cm. 

22. Um escritório gasta R$ 2.031,00 por semana com 
o pagamento de 5 secretárias, que trabalham 6 
horas por dia durante cinco dias da semana  e re-
cebem por hora trabalhada. Uma secretária se 
demit iu e o escritório combinou com as secretá-
rias que restaram um aumento da carga horária 
de trabalho para 8 horas diárias. Es te escritório 
irá gastar com o pagamento das secretárias, por 
semana, 

(A) R$ 2.021,00. 
(B) R$ 1.998,75. 
(C) R$ 2.024,30. 
(D) R$ 2.166,40. 

23. Ao todo as roseiras de Maria, Ana e Carla t inham 
84 rosas. A roseira de Ana t inha 12 rosas a mais 
que a roseira de Carla. A roseira de Maria possu-
ía o dobro de rosas que a roseira de Ana. Logo, a 
roseira de Maria possuía  

(A) 12 rosas. 
(B) 24 rosas. 
(C) 36 rosas. 
(D) 48 rosas. 

24. Considerando-se que o comprimento de uma cir-
cunferência equivale a 41π, então o raio desta 
circunferência é:  

(A) 20,5. 
(B) 10. 
(C) 21,5. 
(D) 24. 

25. Três engrenagens A, B e C estavam interl igadas 
de modo que enquanto A realizava 7 voltas, B e C 
faziam 3 e 12 voltas, respectivamente. Portanto, 
se B realizar 15 voltas, a diferença de voltas entre 
A e C será de  

(A) 40. 
(B) 30. 
(C) 35. 
(D) 25. 

CONHECIMENTOS GERAIS 

26. Sobre o Conselho Tutelar, em conformidade com 
a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, é correto 
afirmar que 

(A) é órgão permanente e autônomo, não jurisdi-
cional, encarregado pela sociedade de zelar 

pelo cumprimento dos direitos da criança e 
do adolescente, definidos por lei.  

(B) haverá, em cada Município e em cada Região 
Administrativa do Distrito Federal, no míni-
mo, 2 (dois) Conselhos Tutelares como ór-
gãos integrantes da administração pública lo-
cal. 

(C) será exigida para a candidatura a membro do 
Conselho Tutelar apenas reconhecida idonei-
dade moral.  

(D) somente lei federal disporá sobre o local, dia 
e horário de funcionamento do Conselho Tu-
telar, inclusive quanto à remuneração dos 
respectivos membros.  

27. Por transmitir apenas um bit por vez (em dois 
canais, um para enviar e outro para receber) eli-
mina os problemas de sincronização e interferên-
cia admit indo frequências mais altas e,  deste mo-
do, aumento nas taxas de transmissão. Este 
padrão é denominado de 

(A) ATA-4. 
(B) ATA-6. 
(C) SATA. 
(D) ATA-7. 

28. Fundamentado na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação, o ensino será ministrado com base , 
dentre outros, no seguinte princípio:  

(A) Valorização da experiência  interescolar.  
(B) Desvinculação entre a educação escolar, o 

trabalho e as práticas sociais.  
(C) Gratuidade do ensino público em qualquer 

estabelecimento educacional.  
(D) Respeito à diversidade humana, l inguística, 

cultural e identitária das pessoas surdas, 
surdo-cegas e com deficiência audit iva.  

29. O cantor sertanejo Mauríl io, que fazia dupla com 
a cantora Luiza, faleceu em Goiânia em dezembro 
de 2021. O cantor estava internado após ter sofri-
do 

(A) uma infecção por Covid-19. 
(B) um infarto do miocárdio.  
(C) um acidente de avião.  
(D) um tromboembolismo pulmonar.  

30. Segundo a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, 
art igo 150, é responsável por prever recursos, na 
elaboração de sua proposta orçamentária, para 
manutenção de equipe interprofissional, destinada 
a assessorar a Justiça da Infância e da  Juventu-
de: 

(A) o Conselho Tutelar.  
(B) o chefe do executivo municipal.  
(C) o Poder Judiciário.  
(D) o Poder Legislat ivo.  
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31. Assinale a alternativa que apresenta uma regra 
comum na organização da Educação Infanti l . 

(A) Frequência mínima de 75% (setenta e cinco 
por cento) do total  de horas no controle de 
frequência pela instituição de educação pré -
escolar. 

(B) Carga horária mínima anual de 850 (oitocen-
tas e cinquenta) horas.  

(C) Expedição de documentação que permita 
atestar os processos de desenvolvimento e 
aprendizagem da criança.  

(D) Atendimento à criança de, no mínimo, 5 (cin-
co) horas diárias para o turno parcial.  

32. À luz do Estatuto da Criança e do Adolescente 
(Lei 8.069, de 13 de julho de 1990), marque a al-
ternativa correta.  

(A) É dever do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente o ensino fundamental, facultati-
vo e gratuito. 

(B) Os pais ou responsável têm a obrigação de 
matricular seus f i lhos ou pupilos na rede re-
gular de ensino.  

(C) Os dirigentes de estabelecimentos de ensino 
fundamental comunicarão ao Conselho Tute-
lar os casos de baixo rendimento escolar. 

(D) É proibido qualquer trabalho a menores de 
dezoito anos de idade, inclusive na condição 
de aprendiz. 

33. Em novembro de 2021, servidores do Instituto de 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)  se 
demit iram mediante a alegação de que 

(A) havia inúmeros escândalos envolvendo o 
Enem nos últ imos anos e que colocariam a 
idoneidade moral dos servidores em situação 
bastante tênue. 

(B) o Enem 2021 deixou de abordar, a pedido do 
governo, temas sociais, l igados ao indígena, 
ao racismo e às músicas brasileiras.  

(C) manifestavam apoio aos professores que 
consideraram os temas discutidos no Enem 
2021 como tradicionais e destacaram a au-
sência de perguntas sobre a pandemia.  

(D) estavam sofrendo pressão psicológica e vigi-
lância velada na formulação do exame para 
que evitassem escolher questões polêmicas 
que eventualmente incomodariam o governo.  

34. Analise os itens que se seguem: 

I. O ensino fundamental regular será ministrado em 
língua portuguesa, assegurada às comunidades 
indígenas a uti l ização de suas línguas maternas e 
processos próprios de aprendizagem. 

II. O estudo sobre os símbolos nacionais será incluí-
do como tema transversal nos currículos do ensi-
no fundamental.  

I II. O ensino a distância não poderá ser uti l izado em 
hipótese alguma, mesmo em situações emergen-
ciais. 

De acordo com a Lei  Nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, está correto o que se afirma apenas  em: 

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

35. No MS Excel 2016, quando um valor numérico é 
muito grande para ser exibido em uma célula , ne-
cessitando ser redimensionada, o Excel  

(A) exibirá no lugar do número uma série de si-
nais “#”.  

(B) apresentará o número tachado.  
(C) preencherá a célula com a cor vermelha.  
(D) exibirá o texto “ERROR”.  

36. Assinale a alternativa que apresenta um produto 
que, segundo a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, 
art igo 81, pode ser vendido à criança e ao ado-
lescente. 

(A) Armas, munições e explosivos.  
(B) Fogos de estampido e de art ifício que pelo 

seu reduzido potencial sejam incapazes de 
provocar qualquer dano físico em caso de uti-
l ização indevida.  

(C) Produtos cujos componentes possam causar 
dependência física ou psíquica ainda que por 
uti l ização indevida.  

(D) Bilhetes lotéricos e equivalentes ou ainda 
qualquer t ipo de revista. 

37. Na literalidade da Lei Nº 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996, art igo 58, o atendimento educacional 
será feito em classes, escolas ou serviços espe-
cializados, sempre que, em função das condições 
específ icas dos alunos,  

(A) não for possível a sua integração nas classes 
comuns de ensino regular.  

(B) os responsáveis pelo aluno julgarem neces-
sário. 

(C) for constatado um desempenho do aluno infe-
rior à média da classe regular.  

(D) a escola considere inviável a manutenção de 
qualquer aluno em classe regular. 

38. A colocação em família substituta, independente-
mente da situação jurídica da criança ou adoles-
cente, nos termos da Lei 8.069, de 13 de julho de 
1990, art igo 28, far-se-á mediante 

(A) guarda, tutela ou adoção.  
(B) guarda e tutela, apenas.  
(C) guarda e adoção apenas. 
(D) adoção e guarda, apenas.  
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39. Analise as afirmativas a seguir em relação ao 
Solid State Disk (SSD) e assinale a alternativa 
correta. 

I . Util iza chips de memória flash no lugar de discos 
magnéticos. 

I I. Pode ser conectado apenas a uma porta SATA.  

III. Apresenta como vantagens: melhor desempenho, 
maior durabil idade e baixo consumo de energia.  

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

40. Em dezembro de 2021, um ciclone extratropical 
que se formou no oceano Atlântico provocou for-
tes chuvas no sul do estado da Bahia, fazendo 
com que pelo menos 29 municípios decretassem 
situação de emergência e outras três de calami-
dade. Assinale a alternativa que apresenta o no-
me de dois youtubers que mobil izaram as redes 
sociais para conseguir doações para ajudar os 
municípios afetados.  

(A) Felipe Neto e Whindersson Nunes.  
(B) Iberê Thenório e Lucas Neto.  
(C) Peter Jordan e RezendeEvil.  
(D) Renato Garcia e Maria Clara.  

 



 

 

 


