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LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva.
2. Use a Folha de Respostas (Versão do Candidato) reproduzida ao final deste caderno apenas para marcar
o Gabarito.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva:
• Confira seu nome, número de inscrição e cargo.
• Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
4. ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS, com sua caligrafia usual,
mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“Todas as coisas complexas estão condenadas à decadência.” Buda
ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.
5. Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
• use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
• preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à
resposta solicitada em cada questão.
• assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa,
questões não assinaladas ou rasuras.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
ATENÇÃO: Período de Sigilo – Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de decorrida 1 (uma) hora do
início das provas. O candidato não poderá fazer anotação de questões ou informações relativas às suas respostas no Comprovante Definitivo
de Inscrição (CDI) ou em quaisquer outros meios, que não os permitidos no Edital e especificados na capa da prova. Durante o período de
realização das provas, não será permitido o uso de óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço ou similares. O candidato não poderá utilizar, em
hipótese alguma, lápis, lapiseira, corretivos, borracha, lápis-borracha ou outro material distinto do constante no Edital. Será proibido, durante
a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógios, pagers, bipe, agenda eletrônica, calculadora,
walkman, notebook, palmtop, gravador, transmissor / receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico,
podendo a organização deste Concurso Público vetar o ingresso do candidato com outros aparelhos além dos anteriormente citados. Durante o
período de realização das provas, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas
estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer
outros meios. Ao término do prazo estabelecido para a prova, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último
candidato termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Sala, atestando a idoneidade da fiscalização das provas, retirando-se da sala
de prova de uma só vez. As instruções constantes no Caderno de Questões da Prova Objetiva, na Folha de Resposta das Provas, bem como
as orientações e instruções expedidas pela Fundep durante a realização das provas, complementam este Edital e deverão ser rigorosamente
observadas e seguidas pelo candidato.

O Caderno de Questões e o Gabarito da Prova Objetiva serão divulgados no endereço eletrônico
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia 18 de novembro de 2019.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 3 (TRÊS) HORAS

ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a),
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo,
30 (trinta) questões de múltipla escolha, cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas
de respostas, assim distribuídas: 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 5 (cinco)
questões de Atualidades, 5 (cinco) questões de Matemática e 10 (dez) questões de
Conhecimentos Específicos, todas perfeitamente legíveis.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador de provas para que ele
tome as providências necessárias.
Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos
posteriores.

língua portuguesa
INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 1 a 4.
Um acento pode mudar todo o sentido da frase?
Um acento e tudo muda.
A secretária, na secretaria, disse a Antônio, seu chefe,
que estava muito gripada.
— Não me medico! Vou sim ao médico. E já! – exclamou.

— Tome também estes comprimidos, duas vezes ao dia,
e ficará curada.
Raissa, diante do tempo gasto na consulta, ficara apenas
chateada por não conseguir comprar carne, tampouco
quitar pontualmente a dívida, impressa no carnê.
Um acento e tudo muda.
Um abraço e até a próxima!
Disponível em: <https://exame.abril.com.br/carreira/um-acentopode-mudar-todo-o-sentido-da-frase/>.
Acesso em: 31 jul. 2019.

Questão 1

Ela, sábia, sabia dos riscos da famosa automedicação.

Analise este trecho.

— Meu bebê, por exemplo, seu Antônio, só bebe o que
é prescrito! Só come coco do bom; por isso, nunca tem
cocô fedido.

“—Tome também estes comprimidos, duas vezes ao
dia, e ficará curada.”

Rapidamente, Raissa (que odiava ser chamada de
Raíssa) ganhou a liberação para ir ao médico. Antes da
saída, proclamou o chefe:
— Não se acostume! Neste mundo é preciso
que se rale para sair da ralé, menina!
— Ah! Vou avisar também seus pais! Sabe como anda a
violência neste país, né?

A expressão destacada expressa a ideia de
A) tempo.
B) modo.
C) simultaneidade.
D) medida.

Ao chegar ao consultório, olhou para o forro do
estabelecimento e lembrou a origem dos chatos espirros:
o forró agarradinho à pele com o Édson (apelidado de
Pelé).

Questão 2

— Seu nome? – perguntou o médico.

Tendo em vista o uso da palavra ‘famosa’ nesse trecho,
pode-se inferir que a automedicação é

— Raissa!

Analise este trecho.
“Ela, sábia, sabia dos riscos da famosa automedicação.”

— Raíssa, …

A) um hábito comum entre as pessoas.

— Ops! É Raissa! Meu nome não tem acento, tem que
pronunciar o ditongo ai. É “AI”: Raissa!

B) excepcional, quando utilizada pelo doente.

— Perdão, dona Raissa! Que houve?

D) incomum tendo em vista os riscos que apresenta.

— Ah! Aqui na Bahia (o senhor sabe, né?), em qualquer
baia, a gente dança forró, pele com a pele. Pelé me
convidou, trocamos umas palavrazinhas. De repente, eu
disse que era secretária. Ele disse que eu era mesmo
uma babá muito bonita. Troquei baba com ele, por
longos minutos.
Para homenagear o momento, pedi à banda um fá maior
e ele ficou fã.
A única coisa triste, doutor, é que, nesse ínterim, fiquei
inteiramente gripada.
— Dona Raissa, venha cá! Não repare a minha cã:
cabelo branco quando nasce é sempre aos montes. Vou
lhe mostrar, por meio deste cartaz, nossa garganta.
— Está vendo lá? – questionou.
— Esta garganta? – perguntou a moça.
— Quando se está sob a friagem, sem a roupa de lã, lá
fica inflamado, cheio de ira, como os fanáticos do Irã.
— Em meu último congresso em Roma, aprendi que
romã é ótimo para tal incômodo laríngeo. Você se
incomoda com essa fruta?

C) renomada entre os que dela fazem uso.

Questão 3
Sabendo-se que os gêneros textuais são classificados
segundo as características que apresentam, esse texto
é um exemplo de
A) relato, pois apresenta detalhadamente seus
personagens, como em “Não repare a minha
cã: cabelo branco quando nasce é sempre aos
montes.”.
B) carta de opinião, uma vez que, em trechos como
“Sabe como anda a violência neste país, né?”, o
personagem expressa seu ponto de vista sobre
o país.
C) crônica, pois utiliza um fato cotidiano para
construir sua narrativa e tem uma linguagem
simples, como em “Um abraço e até a próxima!”.
D) texto prescritivo, uma vez que se tem no texto
instruções, como em “– Tome também estes
comprimidos, duas vezes ao dia, e ficará
curada.”.

— Não me incomodo, doutor!
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Questão 4

Questão 6

Analise este parágrafo.

Analise este texto.

“— Ah! Aqui na Bahia (o senhor sabe, né?), em qualquer
baia, a gente dança forró, pele com a pele. Pelé me
convidou, trocamos umas palavrazinhas. De repente, eu
disse que era secretária. Ele disse que eu era mesmo
uma babá muito bonita. Troquei baba com ele, por
longos minutos.”
A expressão destacada nesse trecho significa que Raissa
A) beijou Pelé.
B) conversou com Pelé.
C) se apaixonou por Pelé.
D) fez uma permuta de emprego com Pelé.
Questão 5
Analise a charge a seguir e as afirmativas feitas
sobre ela.

Disponível em: <encurtador.com.br/cPTX3>.
Acesso em: 2 ago. 2019.

O traço de humor desse texto está na(o)
A) questionamento feito pelo jogador.
B) fala do juiz no 3º quadrinho.
C) intervenção do juiz no 1º quadrinho.
D) reação do jogador no último quadrinho.
Questão 7
Analise este poema.

Disponível em: <encurtador.com.br/ckpzD>.
Acesso em: 31 jul. 2019.

I.

Houve um momento em que as quatro estações
eram bem identificadas.

II.

Na representação do outono, o personagem
sem cabelo representa a ausência de folhas nas
árvores nessa estação.

III. O personagem da atualidade sofre com a mescla
das estações.
Estão corretas as afirmativas
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.

Disponível em: <encurtador.com.br/tMQ58>.
Acesso em: 2 ago. 2019.

Sabendo-se que os efeitos de sentido de um texto
decorrem de aspectos verbais e não verbais, a disposição
desse poema não sugere que a(o)
A) mundo hipnotiza as pessoas.
B) vida se dá em ciclos.
C) tempo passa e leva consigo a vida.
D) vida leva as pessoas sempre ao mesmo lugar.
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Questão 8

Questão 9

Analise a peça publicitária a seguir.

Analise este trecho.
“Quantas novidades há numa flor, se a contemplarmos
bem.”
A palavra ‘se’ estabelece no trecho uma relação de
A) condicionalidade,
porque
as
novidades
se apresentam caso as flores sejam bem
observadas.
B) proporcionalidade, porque à medida que as
flores são observadas as novidades surgem.
C) finalidade, porque as flores são bem observadas
para que elas apresentem novidades.
D) causalidade, já que só há novidades porque as
flores são observadas.

Disponível em: <https://pt.slideshare.net/MinSaude/campanhapara-populao-em-situao-de-rua>. Acesso em: 31 jul. 2019.

Apesar
de
algumas
palavras
dicionarizadas
apresentarem, muitas vezes, duas ou mais definições /
sinônimos, o contexto em que elas são utilizadas
determina o melhor significado delas no caso.
Dessa forma e considerando a peça publicitária em
análise, assinale a alternativa em que se tem o melhor
sinônimo da palavra “equidade” no contexto.
A) Neutralidade.

Questão 10
Releia este trecho.
“— Que ideia a sua, vir jogar lixo de sua casa neste
jardim!”
O uso do ponto de exclamação nesse trecho exprime
A) susto
B) dúvida.
C) indignação.

B) Prudência.

D) espanto.

C) Igualdade.
D) Honestidade.
INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões 9 e 10.
Furto de flor
Furtei uma flor daquele jardim. O porteiro do edifício
cochilava, e eu furtei a flor.
Trouxe-a para casa e coloquei-a no copo com água.
Logo senti que ela não estava feliz. O copo destina-se a
beber, e flor não é para ser bebida.
Passei-a para o vaso, e notei que ela me agradecia,
revelando melhor sua delicada composição. Quantas
novidades há numa flor, se a contemplarmos bem.
Sendo autor do furto, eu assumira a obrigação de
conservá-la. Renovei a água do vaso, mas a flor
empalidecia. Temi por sua vida. Não adiantava
restituí-la no jardim. Nem apelar para o médico de flores.
Eu a furtara, eu a via morrer.
Já murcha, e com a cor particular da morte, peguei-a
docemente e fui depositá-la no jardim onde desabrochara.
O porteiro estava atento e repreendeu-me.
— Que ideia a sua, vir jogar lixo de sua casa neste jardim!
ANDRADE, Carlos Drummond de. Contos plausíveis. Rio de
Janeiro, José Olympio, 1985. p. 80.
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ATualidades
Questão 11
Analise este gráfico.

Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/campo-belo/panorama>.  Acesso em: 21 jun. 2018.

Analise as afirmativas a seguir relativas às características da população da cidade de Campo Belo em 2010.
I.

A população da cidade de Campo Belo é envelhecida, já que a maioria das pessoas possuem mais de 50 anos de
idade.

II.

A população da cidade de Campo Belo tende a envelhecer, já que a população pertencente à faixa etária que vai
de 0 a 4 anos de idade é a maior dos últimos 50 anos.

III. Assim como na maioria das cidades brasileiras, o número de mulheres em Campo Belo é maior do que o de
homens, sobretudo entre as pessoas acima dos 60 anos de idade.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
A) I, apenas.
B) II, apenas.
C) III, apenas.
D) II e III, apenas.
Questão 12
Entrou em vigor dia 25 de abril de 2019, a Lei nº 3.825, sancionada pelo prefeito de Campo Belo, Dr. Alisson de Assis
Carvalho, passando a garantir aos negros 10% (dez por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para
provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da Administração Pública direta e indireta.
De acordo com o prefeito, “A referida lei está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade
de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre
os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população
negra, sem haver a violação aos princípios do concurso público e da eficiência”.
Disponível em: <https://www.campobelo.mg.gov.br/portal/noticias/0/3/810/Prefeito-sanciona-lei-que-reserva-aos-negros-10-dez-porcento-das-vagas-oferecidas-nos-concursos-publicos-para-provimento-de-cargos>. Acesso em: 21 jun. 2018. (Adaptação)

De acordo com o prefeito de Campo Belo, a lei que garante aos negros 10% das vagas oferecidas nos concursos públicos
tem por objetivo enfraquecer
A) a diversidade cultural existente entre a raça negra africana e a raça branca europeia.
B) a luta de classes existente entre proprietários brancos e empregados, geralmente, negros.
C) os mecanismos responsáveis por manter os negros em situação de desvantagem histórica.
D) as diferenças sociais que vigoram no país, igualando em tudo as populações branca e negra.
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Questão 13

Questão 14

Leia os textos a seguir.

Leia estes textos.

TEXTO I

TEXTO I

Em virtude do Dia Nacional de Luta contra o Abuso e
a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes,
a Secretaria Municipal de Assistência Social realizou,
no dia 13 a 20 de maio de 2019, atividades de
sensibilização e mobilização nas escolas, Igrejas e na
Rede de Proteção e Garantia de Direitos da Criança e
do Adolescente. A Prefeitura de Campo Belo participou
também da “Caminhada pela Paz”, em parceria com
a Escola Estadual Padre Alberto Fuger. O objetivo foi
promover esse marco de luta pelo fim da violência sexual
contra crianças e adolescentes.

Em meados de 2018, os caminhoneiros mostraram seu
poder de uma forma nunca antes vista na história recente
do Brasil. Os 11 dias de interrupção e desabastecimento
causaram prejuízos estimados em 16 bilhões de reais.
Os caminhões só deixaram as estradas após o então
presidente anunciar a redução do preço do diesel e
apresentar uma tabela com os preços mínimos dos
fretes. As ofertas do governo, entretanto, pouco mudaram
a situação. Segundo um estudo dos economistas
Cristiano Aguiar de Oliveira e Daniel Mesquita Pereira,
da Universidade Federal do Rio Grande, a renda dos
motoristas que trabalham por conta própria encolheu
20% desde a greve. O faturamento das transportadoras,
por outro lado, subiu 28%.

Disponível em: <https://www.campobelo.mg.gov.br/portal/
noticias/0/3/859/PREFEITURA-REALIZA-ACOES-EMPROL-DO-DIA-NACIONAL-DE-COMBATE-AO-ABUSO-E-AEXPLORACAO-SEXUAL-INFANTIL>.
Acesso em: 21 jun. 2018. (Adaptação)

TEXTO II
Segundo o Atlas da Violência de 2018, 50,9% dos
casos registrados de estupro em 2016 foram cometidos
contra menores de 13 anos de idade. Além disso, em
32,1% dos casos, as vítimas foram adultos, e em 17%,
adolescentes.
Um dos principais espaços de violência contra a mulher
não é a rua, e sim dentro das casas das próprias vítimas.
No total, o Atlas da Violência mapeou mais de 13 mil
casos registrados como ocorridos dentro da casa da
pessoa violentada. O ambiente prevalece especialmente
nos casos de estupro cometidos por pessoas conhecidas
da vítima. Nessa situação, a casa é a cena do crime em
78,6% dos casos.
Uma das razões para isso é o perfil do agressor. No
caso do estupro de crianças com menos de 13 anos,
conhecidos e amigos da família são responsáveis por
30% dos crimes. Pais e padrastos vêm logo em seguida,
com 12% cada.

Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/sociedade/
desde-a-greve-de-2018-vida-de-caminhoneiros-so-piora/>.
Acesso em: 21 jun. 2018. (Adaptação)

TEXTO II
Mais quatro cidades de Minas Gerais decretaram
situação de emergência por conta da paralisação
dos caminhoneiros. A Prefeitura de Campo Belo,
no sul do estado, informou que “em decorrência da
paralisação prolongada dos caminhoneiros, tem sido
afetada a prestação dos serviços públicos, em razão
do desabastecimento e ou escassez de insumos no
âmbito do município, ocasionando prejuízos de grande
repercussão”.
Disponível em: <https://www.em.com.br/app/noticia/
gerais/2018/05/28/interna_gerais,962438/cidades-do-norte-aosul-de-minas-decretam-emergencia.shtml>. Acesso em: 21 jun.
2018. (Adaptação)

Considerando esses textos acerca da greve dos
caminhoneiros ocorrida em meados de 2018, analise as
afirmativas a seguir.
I.

A greve dos caminhoneiros se restringiu ao
Sudeste do Brasil, atingindo, especialmente,
a região onde está localizada a cidade de
Campo Belo, cuja prestação dos serviços
públicos foi diretamente afetada em razão do
desabastecimento e / ou escassez de insumos
no âmbito do município.

II.

A
greve
aparentemente
beneficiou
as
transportadoras e prejudicou os motoristas que
trabalham por conta própria, cuja renda encolheu
20%, segundo um estudo dos economistas
Cristiano Aguiar de Oliveira e Daniel Mesquita
Pereira, da Universidade Federal do Rio Grande.

Disponível em: <https://oglobo.globo.com/brasil/atlas-daviolencia-2018-criancas-sao-maiores-vitimas-de-estupro-nopais-22747251>. Acesso em: 20 jun. 2018. (Adaptação)

Considerando esses textos, avalie as
afirmativas e a relação proposta entre elas.
I.

seguintes

As principais vítimas de estupro no Brasil são
crianças menores de 13 anos de idade, que, na
maioria das vezes, são violentadas dentro de casa.
PORQUE

II.

No Brasil, os pais e padrastos, que deveriam ser
os responsáveis legais pela integridade física
e psicológica das crianças e dos adolescentes,
são os principais autores dos crimes de
estupro contra menores de 13 anos de idade.

A respeito dessas afirmativas e da relação proposta
entre elas, assinale a alternativa correta.
A) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
B) A afirmativa I é falsa, e a II é verdadeira.
C) As afirmativas I e II são verdadeiras, e a II é uma
justificativa da I.
D) As afirmativa I e II são verdadeiras, mas a II não
é uma justificativa da I.

III. A então presidente da República, Dilma Rousseff,
foi a principal responsável pelo fim da greve dos
caminhoneiros ao atender prontamente todas as
reinvindicações dos setores grevistas, entre elas,
a redução do preço do diesel e a criação de uma
tabela com os preços mínimos dos fretes.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
A) I, apenas.
B) II, apenas.
C) I e II, apenas.
D) I, II e III.
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Questão 15
Leia estes textos.
TEXTO I
A tragédia provocada pelo rompimento da barragem da
mineradora Vale em Brumadinho (MG) ainda mobiliza
uma intensa operação de buscas pelos desaparecidos.
Balanço divulgado em 25 de fevereiro de 2019 pelo
Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil de Minas
Gerais, quando a tragédia completou um mês, aponta
que foram encontrados 179 corpos, mas 131 pessoas
continuam desaparecidas. A barragem 1 de rejeitos de
minério de ferro da Mina do Feijão rompeu-se no início
da tarde do dia 25 de janeiro de 2019, deixando um
rastro de destruição e mortes no município, que fica na
região metropolitana de Belo Horizonte e tem cerca de
36.000 habitantes.
Além das mortes causadas, o tsunami de rejeitos de
minério de ferro soterrou casas, pousadas e sítios,
atingiu o rio Paraopeba (um dos afluentes do rio São
Francisco), e provocou danos ambientais tão graves
quanto os gerados pelo desastre de Mariana (2015).

(   ) A capital mineira, por sua posição geográfica
privilegiada, não corre qualquer risco caso uma
nova barragem de rejeitos venha a se romper
futuramente.
Assinale a sequência correta.
A) F F V V
B) V V F F
C) V F F F
D) F V V V

Matemática
Questão 16
Para a festa junina de uma escola, foi montada uma
barraquinha para vender pés-de-moleque. O quadro a
seguir apresenta a receita que será usada para fabricar
esses doces e também o rendimento dessa receita.

Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2019/02/01/
politica/1549044928_726130.html>. Acesso em: 21 jun. 2018.
(Adaptação)

TEXTO II
As duas barragens consideradas mais perigosas do país
ameaçam um manancial da Região Metropolitana de
Belo Horizonte. As barragens 1 e 2 da Mina Engenho,
em Rio Acima (MG), são as duas que aparecem na
lista da Agência Nacional de Mineração (ANM) com
classificação A – ou seja, risco alto e elevado potencial
de dano.
Elas ficam a 2 km do Rio das Velhas, que abastece
um terço da população da capital mineira, e é um dos
afluentes do Rio São Francisco. O maior risco caso haja
um rompimento é de contaminação química, segundo
o secretário de Meio Ambiente de Rio Acima, Marcos
Antônio Reis.
Disponível em: <https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/
noticia/2019/01/31/barragens-com-maior-potencial-de-danodo-pais-oferecem-risco-de-contaminacao-quimica-a-manancialna-grande-bh.ghtml>. Acesso em: 21 jun. 2018. (Adaptação)

Com base nesses textos, que apresentam episódios
relacionadas às barragens de rejeitos existentes em
Minas Gerais, analise as seguintes afirmativas e assinale
com V as verdadeiras e com F as falsas.
(   ) A tragédia provocada pelo rompimento da
barragem da mineradora Vale em Brumadinho
(2019) provocou danos ambientais tão graves
quanto os gerados pelo desastre de Mariana
(2015).
(   ) A tragédia provocada pelo rompimento da
barragem da mineradora Vale em Brumadinho
(2019) provocou tantas perdas humanas quanto
o desastre de Mariana (2015).
(   ) De acordo como o Corpo de Bombeiros e com a
Defesa Civil de Minas Gerais, atualmente não há
mais chances de ocorrerem novos rompimentos
de barragens em Minas Gerais.
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Se forem feitas 150 unidades de pés-de-moleque, serão
necessários
A) 2,5 kg de amendoim com casca, 9 xícaras (chá)
de açúcar, 3 xícaras (chá) de água, 6 latas
de leite condensado e 12 colheres (sopa) de
manteiga sem sal.
B) 3 kg de amendoim com casca, 6 xícaras (chá) de
açúcar, 3 xícaras (chá) de água, 6 latas de leite
condensado e 12 colheres (sopa) de manteiga
sem sal.
C) 3 kg de amendoim com casca, 9 xícaras (chá) de
açúcar, 3 xícaras (chá) de água, 6 latas de leite
condensado e 12 colheres (sopa) de manteiga
sem sal.
D) 2,5 kg de amendoim com casca, 9 xícaras (chá)
de açúcar, 6 xícaras (chá) de água, 6 latas
de leite condensado e 12 colheres (sopa) de
manteiga sem sal.

Questão 17
O gráfico a seguir mostra a quantidade de cada um dos tipos de vitaminas vendidos pela cantina de uma escola, na última
semana de junho de 2019.

Com base nas informações apresentadas no gráfico, é correto afirmar:
A) Em todos os cinco dias, a vitamina mais vendida foi a de mamão.
B) Na quarta e quinta-feira, foram vendidas exatamente a mesma quantidade de vitaminas de abacate.
C) Nos três primeiros dias dessa semana, a vitamina menos vendida foi a de banana.
D) Nos dois últimos dias dessa semana, a vitamina de mamão foi a mais vendida.
Questão 18
Na escola infantil Mundo Feliz, foi feita uma pesquisa com os alunos para saber quais eram as brincadeiras preferidas
por eles. Todos os alunos votaram em uma das brincadeiras listadas na tabela a seguir, que mostra o resultado dessa
pesquisa.

Em relação ao
corresponde a

total

de

crianças

que

votaram,

a

quantidade

delas

que

preferem

cabra-cega

A) 20% dos votos.
B) 25% dos votos.
C) 30% dos votos.
D) 35% dos votos.
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Questão 19

Questão 22

Uma escola infantil será construída num terreno
retangular, cujas dimensões são mostradas na figura a
seguir.

Reconhecendo as especificidades dos diferentes grupos
etários que constituem a etapa da Educação Infantil,
os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento estão
sequencialmente organizados em três grupos por faixa
etária.
Sobre essa organização por grupos, assinale a
alternativa incorreta.
A) A faixa etária de bebês compreende as crianças
de 0 a 1 ano e 6 meses de idade.
B) Na creche, estão incorporados tanto os bebês
quanto as crianças bem pequenas.

Sabe-se que

2
dessa área será destinada à construção
5
de um parquinho.

C) Na pré-escola, estão agrupadas as crianças
pequenas, com idade de 4 anos a 5 anos e 11
meses de idade.

A área desse parquinho será

D) Os grupos devem ser considerados de forma
rígida, uma vez que há poucas diferenças no
desenvolvimento das crianças.

A) 240 m².
B) 480 m².
C) 720 m².

Questão 23

D) 960 m² .

A BNCC está estruturada de modo a explicitar as
competências que devem ser desenvolvidas ao longo de
toda a Educação Básica e em cada etapa da escolaridade,
como expressão dos direitos de aprendizagem e
desenvolvimento de todos os estudantes.

Questão 20
As crianças da creche Pequeno Polegar farão uma
excursão a um museu. Sabe-se que para cada 10
crianças, é necessário um monitor de Educação Infantil.
Se participarem dessa excursão 80 pessoas, das quais
3 são crianças da creche, quantos monitores serão
4
necessários?
A) 6.
B) 8.
C) 10.
D) 12.

De acordo com esse documento, as competências gerais
da etapa da Educação Infantil são organizadas em
A) direitos de aprendizagem e desenvolvimento /
campos de experiências.
B) áreas do conhecimento e aprendizagem /
componentes curriculares.
C) componentes curriculares e de aprendizagem/
competências específicas de componente.
D) áreas do conhecimento e aprendizagem/
competências específicas de área.
Questão 24

Monitor de Educação

Segundo a Lei nº 9.394, o dever do Estado com educação
escolar pública será efetivado mediante a garantia de
atendimento educacional especializado gratuito aos
educandos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.

Questão 21

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, esse atendimento se dará

Conhecimentos específicos

São direitos fundamentais da criança e do adolescente,
segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),
exceto:
A) Direito à profissionalização e à proteção no
trabalho.
B) Direito à educação, à cultura, ao esporte e ao
lazer.
C) Direito à assistência religiosa àqueles que
desejarem.
D) Direito à liberdade, ao respeito e à dignidade.
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A) na Pré-escola e no Ensino Fundamental.
B) no Ensino Fundamental e no Ensino Médio.
C) no Ensino Fundamental e na Educação de
Jovens e Adultos.
D) em todos os níveis, etapas e modalidades.

Questão 25

Questão 28

Sobre o público da Educação Especial, pode-se
afirmar que os estudantes com transtornos globais do
desenvolvimento são aqueles que

São filmes que abordam a temática da discriminação ou
da promoção da igualdade étnico-racial, exceto:

A) apresentam
alterações
qualitativas
das
interações sociais recíprocas e, na comunicação,
um repertório de interesses e atividades restrito,
estereotipado e repetitivo. Incluem-se nesse
grupo estudantes com autismo, síndromes do
espectro do autismo e psicose infantil.
B) têm impedimentos de longo prazo, de natureza
física, mental ou sensorial que, em interação
com diversas barreiras, podem ter restringida
sua participação plena e efetiva na escola e na
sociedade.

A) Xica da Silva (Direção: Cacá Diegues. Rio de
Janeiro: Globo Filmes, 1976).
B) Menino Maluquinho, O filme (Direção: Helvécio
Ratton. Rio de Janeiro: Riofilme, 1995).
C) Vista minha pele (Direção: Joel Zito Araújo. São
Paulo: CEERT, 2004).
D) Kiriku e a feiticeira (Direção: Michel N´Dour.
França/Bélgica: Cult Filmes, 1998).
Questão 29

C) apresentam perturbação da aprendizagem
caracterizada pela dificuldade de leitura,
dificuldades em pronunciar corretamente as
palavras, em ler rapidamente, em escrever
palavras à mão, em pronunciar corretamente
palavras ao ler em voz alta e em compreender
aquilo que está lendo.

O adulto tem papel fundamental na escolha, organização
e disponibilização dos brinquedos e materiais, além
do planejamento e da implementação de uma “rotina”
junto às crianças para que aprendam a usar, guardar e
respeitar as normas de uso dos brinquedos e materiais.

D) demonstram potencial elevado em qualquer
uma das seguintes áreas, isoladas ou
combinadas: intelectual, acadêmica, liderança,
psicomotricidade e artes, além de apresentar
grande
criatividade,
envolvimento
na
aprendizagem e realização de tarefas em áreas
de seu interesse.

A) Selecionar e organizar sacolas, latas, caixas ou
bacias e recolher os materiais espalhados.

Questão 26
De acordo com a BNCC, os eixos estruturantes das
práticas pedagógicas da Educação Infantil são a(s)
A) interações e a brincadeira.
B) exploração e as interações.
C) brincadeira e o desenvolvimento.
D) identidade e a linguagem.
Questão 27
A gestão da política educacional de promoção da
igualdade racial deve ser compartilhada pelos vários
órgãos governamentais das três esferas do governo,
além de parcerias com organizações da sociedade civil.
Nesse contexto, são critérios recomendados para o
estabelecimento de convênios e parcerias com as
organizações, exceto:
A) Presença positiva e digna de todos os grupos
étnico-raciais do país nos materiais pedagógicos.
B) Promoção da igualdade racial na proposta
pedagógica.
C) Presença de profissionais pertencentes aos
grupos discriminados no quadro de pessoal.
D) Preferência por pessoas negras e indígenas nas
matrículas efetivadas a pessoas brancas.

Nesse contexto, são papéis dos adultos, exceto:

B) Convidar as crianças para guardar os objetos
nas sacolas e pendurar nos ganchos.
C) Estimular e elogiar a criança enquanto ela brinca,
para conduzir o desenvolvimento da brincadeira.
D) Intervir, quando a criança estiver aflita ou
precisar de atenção ou, então, quando uma
delas começar a atrapalhar as outras crianças.
Questão 30
Sobre a Educação Infantil, assinale a alternativa
incorreta.
A) Como primeira etapa da Educação Básica,
a Educação Infantil é o início e o fundamento do
processo educacional. A entrada na creche ou
na pré-escola significa a primeira separação das
crianças dos seus vínculos afetivos familiares
para se incorporarem a uma situação de
socialização estruturada.
B) As creches e pré-escolas, ao acolher as
vivências e os conhecimentos construídos pelas
crianças no ambiente da família e no contexto
de sua comunidade, têm o objetivo de ampliar
o universo de experiências, conhecimentos e
habilidades dessas crianças.
C) Ao
diversificar
e
consolidar
novas
aprendizagens, as creches e pré-escolas atuam
de maneira complementar à educação familiar
(especialmente quando se trata da educação
dos bebês e das crianças bem pequenas), como
a socialização, a autonomia e a comunicação.
D) Nas últimas décadas, vem se consolidando a
concepção que vincula o educar e o cuidar,
entendendo o cuidado como algo indissociável
do processo educativo e como um fundamento
mais importante que educar.
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GABARITO
(versão do candidato)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

Ao transferir essas marcações para  A folha de respostaS,
observe as instruções específicas dadas na capa da prova.

Use caneta esferográfica azul ou preta.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

