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Cargo: Professor de Educação Infantil 
 
Língua Portuguesa 

 
Responda as questões 1 e 2 levando em consideração 
as regras da nova ortografia: 
 
1- Está correto apenas: 
a) Inter-escolar. 
b) Poli-técnico. 
c) Hiper-produção. 
d) Auto-ajuda. 
e) Macroestrutura. 
 
2- Está incorreto apenas: 
a) Superproteção. 
b) Pós-adolescente. 
c) Livre-docência. 
d) Macrossistema. 
e) Semi-aberto. 
 
3- Há erro na concordância em: 
a) Haviam muitas ideais durante a reunião. 
b) Apresentaram-se novas medidas de contenção! 
c) As alunas parecem sorrir. 
d) A cerveja é boa para a saúde. 
e) Considero estes automóveis caros. 
 
4- “Cheguei _ esta conclusão: ele deve obedecer _ 
alguma regra. Parar de viver na farra e _ custa dos 
pais.” 
a) a, a, à. 
b) à, à, à. 
c) a, à, à. 
d) à, a, a. 
e) a, a, a. 
 
5- O pronome átono está incorretamente empregado 
em: 
a) Ninguém havia lembrado-me de comprar passagens. 
b) Sentíamos-nos contentes como antes. 
c) Este evento não deve realizar-se. 
d) Ele não me deixou trabalhar direito. 
e) Tudo me era completamente triste. 
 
6- “A população ficou desolada com as mudanças.” 
O complemento nominal é: 
a) A população. 
b) Ficou desolada. 
c) Com as. 
d) Descolada com as mudanças. 
e) Com as mudanças. 
 
7- “Voltaremos pela avenida Paulista.” 
A função sintática dos termos grifados é de: 
a) Adjunto adverbial. 
b) Sujeito. 
c) Aposto. 
d) Objeto direto. 
e) Agente da passiva. 
 
8- “Respeitou-se aos regulamentos.” 
O “se” exerce a função de: 
a) Conjunção. 
b) Partícula expletiva. 
c) Pronome reflexivo. 
d) Pronome apassivador. 
e) Índice de indeterminação do sujeito. 

Matemática 

 
9- O MDC(120, 160, 180) é: 
a) 10 
b) 20 
c) 30 
d) 40 
e) 50 
 
10- MMC(500, 530, 540)  
a) 715500 
b) 715510 
c) 715520 
d) 715530 
e) 715540 
 
11- MDC(460, 400, 380) é: 
a) 10 
b) 20 
c) 30 
d) 40 
e) 50 
 
12- O MDC(320, 360, 380) é: 
a) 10 
b) 20 
c) 30 
d) 40 
e) 50 
 
13- O MMC(230, 280, 320) é: 
a) 51520 
b) 51522 
c) 51524 
d) 51526 
e) 51528 
 
14- Consideramos um hexaedro: 
a) três faces 
b) quatro faces 
c) cinco faces 
d) seis faces 
e) sete faces 
 
15- Consideramos um hexaedro: 
a) três faces 
b) quatro faces 
c) cinco faces 
d) seis faces 
e) sete faces 
 
16- Um tanque em forma de paralelepípedo tem por 
base um retângulo horizontal de lados 0,8 m e 1,2 m. 
Um individuo, ao mergulhar completamente no tanque, 
faz o nível da água subir 0,075m. Então o volume do 
individuo , em litros, é: 
a) 70L 
b) 72L 
c) 74L 
d) 76L  
e) 78L 
 
Informática 

 
17- Qual o resultado da aplicação da combinação das 
teclas Ctrl + Z na edição de um documento com o 
Microsoft Word? 
a) fecha o editor 
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b) ativa o corretor ortográfico 
c) refaz o ultimo comando 
d) posiciona no final do texto 
e) desfaz os últimos comandos 
 
18- Josefina deseja investir todas as suas economias 
em uma aplicação, porém precisa saber qual o valor 
futuro do investimento, qual a função do Microsoft 
Excel devemos utilizar? 
a) futvi 
b) vpl 
c) calcf 
d) calcivf 
e) vf 
 
19- Wiliam deseja saber qual o hiperbólica da 
cotangente de um número, qual a função ele deverá 
utilizar para isso no Microsoft Excel? 
a) cotn 
b) ctan 
c) coth 
d) tangc 
e) cotang 
 
20-  Matheus, precisa saber qual o arco cosseno de um 
numero em radianos no intervalo de 0 a PI, qual a 
função do Microsoft Excel deverá utilizar para tal? 
a) cosa 
b) acos 
c) acosr 
d) radpi 
e) fcos 
 
21- Jurema, precisa verificar as pastas existentes em 
seu notebook, qual programa ela deverá utilizar para 
esta operação, visto que o seu sistema operacional é o 
Microsoft Windows? 
a) Acrobat reader 
b) Windows View 
c) Windows calc 
d) Windows Explorer 
e) Windows Door 
 
22- Jussara utiliza o Internet Explorer para navegar na 
Internet e precisa abrir uma nova janela, qual dos 
comandos abaixo deverá utilizar? 
a) Alt + N 
b) Ctrl + N 
c) Ctrl + Alt + N 
d) Ctrl + Shift + N 
e) Alt + Shift + N 
 
23-  Angelina precisa do numero de série de uma data 
específica utilizando o Microsoft Excel, qual das 
funções abaixo deverá utilizar para tal? 
a) data 
b) ser.data 
c) dia 
d) dia.ser 
e) data.val 
 
24- Qual o resultado do comando “cd documentos” no 
prompt de comando Windows:? 
a) apaga a pasta documentos 
b) acessa a pasta documentos 
c) acessa as propriedades da pasta documentos 
d) altera as propriedades de segurança da pasta 
documentos 

e) copia a pasta documentos 
 
Conhecimentos Gerais 

 
25- O SUS – Sistema Único de Saúde é a 
denominação do Sistema de Saúde Pública no Brasil e 
foi inspirado no National Health Service existente 
no(a)? 
a) Reino Unido 
b) Africa do Sul 
c) Alemanhã 
d) Japão 
e) Cuba 
 
26- Ao portador do HIV e o doente de AIDS é proibido 
por força de lei, EXCETO: 
a) negar emprego ou trabalho 
b) segregar no ambiente de trabalho ou escolar 
c) recusar ou retardar atendimento de saúde 
d) exonerar ou demitir de seu cargo ou emprego 
e) aplicar multas de transito 
 
27-  Qual pais sediara a copa do mundo de 2018? 
a) Japão 
b) China 
c) Coréia do Norte 
d) Russia 
e) Estados Unidos 
 
28- O Campeonato Mundial de Futebol FIFA de 2018 é 
a edição do campeonato de numero? 
a) 22 
b) 20 
c) 21 
d) 23 
e) 24 
 
29- Qual o nome da operação da Policia Federal 
Brasileira desencadeada em princípios de 2004 contra 
o desvio de verbas públicas, a corrupção e a lavagem 
de dinheiro que resultou na prisão de vários 
banqueiros, diretores de bancos e investidores em 8 de 
julho de 2008? 
a) Lava jato 
b) Satiagraha 
c) Petrolão 
d) Lava rápido 
e) Ecodolar 
 
30- Qual o nome do primeiro primeiro ministro do 
estado de Israel? 
a) Golda Meir 
b) Shimon Perez 
c) Ehdur Barak 
d) Ariel Sharon 
e) David Ben-Gurion 
 
31-  Qual o nome do atual técnico da Seleção Brasileira 
de Voleibol Feminino? 
a) Bernardinho 
b) José Roberto Guimarães 
c) Fabiano Coutinho 
d) Tite 
e) José Felipe Escolari 
 
32- Qual o nome do programa criado em 1998 para 
avaliar a qualidade do ensino médio no Brasil? 
a) ENAD 
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b) COAF 
c) ENEN 
d) PROVÃO 
e) PROVEX 
 
Conhecimento Específico 

 
33- De acordo com a LEI Nº 9.394, DE 20 DE 
DEZEMBRO DE 1996- Art. 3º O ensino será ministrado 
com base nos seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar 
a cultura, o pensamento, a arte e o saber; 
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I e II 
b) Apenas II e III 
c) Apenas I e III 
d) Todas as afirmativas 
e) Nenhuma das afirmativas 
 
34- De acordo com a LEI Nº 9.394, DE 20 DE 
DEZEMBRO DE 1996- Art. 27. Os conteúdos 
curriculares da educação básica observarão, ainda, as 
seguintes diretrizes: 
I - a difusão de valores fundamentais ao interesse 
social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito 
ao bem comum e à ordem democrática; 
II - consideração das condições de escolaridade dos 
alunos em cada estabelecimento; 
III - promoção do desporto educacional e apoio às 
práticas desportivas formais. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I e II 
b) Apenas II e III 
c) Apenas I e III 
d) Todas as afirmativas 
e) Nenhuma das afirmativas 
 
35- De acordo com a LEI Nº 9.394, DE 20 DE 
DEZEMBRO DE 1996- Art. 28. Na oferta de educação 
básica para a população rural, os sistemas de ensino 
promoverão as adaptações necessárias à sua 
adequação às peculiaridades da vida rural e de cada 
região, especialmente: 
I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas 
às reais necessidades e interesses dos alunos da zona 
rural; 
II - organização escolar própria, incluindo adequação 
do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às 
condições climáticas; 
III - adequação à natureza do trabalho na zona urbano. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I e II 
b) Apenas II e III 
c) Apenas I e III 
d) Todas as afirmativas 
e) Nenhuma das afirmativas 
 
36- De acordo com a LEI Nº 9.394, DE 20 DE 
DEZEMBRO DE 1996- Art. 31.  A educação infantil será 
organizada de acordo com as seguintes regras 
comuns: II - carga horária mínima anual de 800 
(oitocentas) horas, distribuída por um mínimo de: 
a) 10 (dez) dias de trabalho educacional;   
b) 50 (cinquenta) dias de trabalho educacional;           
c) 100 (cinco) dias de trabalho educacional;           

d) 150 (cento e cinquenta) dias de trabalho 
educacional;           
e) 200 (duzentos) dias de trabalho educacional;           
 
37- De acordo com a LEI Nº 9.394, DE 20 DE 
DEZEMBRO DE 1996- Art. 35. O ensino médio, etapa 
final da educação básica, com duração mínima de: 
a) dois anos 
b) três anos 
c) quatro anos 
d) cinco anos 
e) seis anos 
 
38- As propostas pedagógicas de Educação Infantil 
devem respeitar os seguintes princípios: 
I- Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da 
solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio 
ambiente e às diferentes culturas, identidades e 
singularidades. 
II- Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da 
criticidade e do respeito à ordem democrática. 
III- Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da 
ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes 
manifestações artísticas e culturais. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I e II 
b) Apenas II e III 
c) Apenas I e III 
d) Todas as afirmativas 
e) Nenhuma das afirmativas 
 
39- Na observância das Diretrizes, a proposta 
pedagógica das instituições de Educação Infantil deve 
garantir que elas cumpram plenamente sua função 
sociopolítica e pedagógica: 
I- Assumindo a responsabilidade de compartilhar e 
complementar a educação e cuidado das crianças com 
as famílias; 
II- Possibilitando tanto a convivência entre crianças e 
entre adultos e crianças quanto à ampliação de 
saberes e conhecimentos de diferentes naturezas; 
III- Promovendo a igualdade de oportunidades 
educacionais entre as crianças de diferentes classes 
sociais no que se refere ao acesso a bens culturais e 
às possibilidades de vivência da infância. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I e II 
b) Apenas II e III 
c) Apenas I e III 
d) Todas as afirmativas 
e) Nenhuma das afirmativas 
 
40- Para efetivação de seus objetivos, as propostas 
pedagógicas das instituições de Educação Infantil 
deverão prever condições para o trabalho coletivo e 
para a organização de materiais, espaços e tempos 
que assegurem:  
I- A participação, o diálogo e a escuta cotidiana das 
famílias, o respeito e a valorização de suas formas de 
organização;  
II- O estabelecimento de uma relação efetiva com a 
comunidade local e de mecanismos que garantam a 
gestão democrática e a consideração dos saberes da 
comunidade;  
III- O reconhecimento das especificidades etárias, das 
singularidades individuais e coletivas das crianças, 
promovendo interações entre crianças de mesma idade 
e crianças de diferentes idades. 
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Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I e II 
b) Apenas II e III 
c) Apenas I e III 
d) Todas as afirmativas 
e) Nenhuma das afirmativas 
 
 


