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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia a canção abaixo e responda as questões 1, 2 

e 3. 

Família 

 

Família, família 

Papai, mamãe, titia 

Família, família 

Almoça junto todo dia 

Nunca perde essa mania 

 

Mas quando a filha quer fugir de casa 

Precisa descolar um ganha-pão 

Filha de família se não casa 

Papai, mamãe, não dão nem um tostão 

 

Família êh! Família ah! 

Família! 

Família êh! Família ah! 

Família! 

 

Família, família 

Vovô, vovó, sobrinha 

Família, família 

Janta junto todo dia 

Nunca perde essa mania 

 

Mas quando o neném fica doente (Uô! Uô!) 

Procura uma farmácia de plantão 

O choro do neném é estridente (Uô! Uô!) 

Assim não dá pra ver televisão 

 

Família êh! Família ah! 

Família! 

Família êh! Família ah! 

Família! 

 

Família, família 

Cachorro, gato, galinha 

Família, família 

Vive junto todo dia 

Nunca perde essa mania 

 

A mãe morre de medo de barata (Uô! Uô!) 

O pai vive com medo de ladrão 

Jogaram inseticida pela casa (Uô! Uô!) 

Botaram cadeado no portão 

 

Família êh! Família ah! 

Família! 

Família êh! Familia ah! 

Família! 

 

Família êh! Família ah! 

Família! 

Família êh! Família ah! 

Família! 

 

Família êh! Família ah! 

Família! 

Família êh! Família ah! 

Família! 

 

(Compositores: Antônio Bellotto/Arnaldo Filho) 

 

QUESTÃO 1 

Na composição dos versos da canção, há 

estruturas formadas por sujeito-verbo- 

complemento e as formadas por sujeito-verbo de 

ligação-predicativo. Qual das alternativas 

seguintes apresenta a estrutura sujeito-verbo de 

ligação-predicativo? 

A) “O choro do neném é estridente”. 

B) “Nunca perde essa mania”. 

C) “Procura uma farmácia de plantão”. 

D) “Jogaram inseticida pela casa”. 

 

QUESTÃO 2 

Ao longo dos versos da música, foram 

empregados advérbios e locuções adverbiais. 

Tais elementos ao acompanhar verbos, 

exprimem circunstâncias diversas. Em qual das 

alternativas abaixo pode-se reconhecer   a 

presença de uma locução adverbial de tempo? 

A) “Nunca perde essa mania”. 

B) “Jogaram inseticida pela casa”. 

C) “Botaram cadeado no portão”. 

D) “Vive junto todo dia”. 
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QUESTÃO 3 

O seguinte verso da canção “O choro do neném 

é estridente” possui em sua estruturação o 

seguinte sujeito explícito: 

A) “O choro do...”. 

B) “O choro do neném.”. 

C) “Do neném...”. 

D) “...Neném...”. 

 

QUESTÃO 4 

Assinale a palavra acentuada incorretamente:  

A) Hífen. 

B) Paroxítonas. 

C) Estratégias. 

D) Ítem. 

 

QUESTÃO 5 

Analise:  

Bruna era magra e solitária, pois, sua mãe 

morava na Europa!  

Na frase acima o adjetivo é: 

A) Magra. 

B) Bruna. 

C) Morava. 

D) Pois. 

 

MATEMÁTICA 

QUESTÃO 6 

A rede de supermercados “ALIMENTE-SE 

BEM” preocupada com a redução das vendas 

devido a pandemia realizou uma promoção de 

sucos e vendeu 2.527 caixas. Foram vendidas 

1.453 caixas de suco de laranja e 1.074 caixas de 

suco de abacaxi. Quantas caixas de suco de 

laranja foram vendidas a mais do que as de 

abacaxi? 

A) 4.952 

B) 2.527 

C) 379 

D) 369 

 

 

 

 

QUESTÃO 7 

O Banco Central anunciou, nesta quarta-feira 

(29), que o Conselho Monetário Nacional 

(CMN) aprovou o lançamento da cédula de R$ 

200. O animal escolhido para ilustrá-la é o lobo-

guará.  

(Fonte:https://www.otempo.com.br/economia/b

anco-central-anuncia-nota-de-r-200-com-

imagem-do-lobo-guara em 29 de jul. de 2020). 

De acordo com a atual situação, Osvaldo possui 

uma nota de R$200,00 e deseja trocá-la por 

cédulas de menor valor. Qual opção corresponde 

ao mesmo valor? 

A) 2 notas de R$ 20,00, 4 notas de R$ 10,00 e 1 

nota de R$ 100,00. 

B) 4 notas de R$ 10,00, 1 nota de R$ 50,00 e 5 

notas de R$ 20,00. 

C) 8 notas de R$ 5,00, 4 notas de R$ 20,00 e 1 

nota de R$ 50,00. 

D) 4 notas de R$ 20,00, 1 nota de R$ 50,00 e 14 

notas de R$ 5,00. 

 

 

QUESTÃO 8 

Diante da crise financeira mundial, o governo 

brasileiro tem adotado medidas para evitar ou 

minimizar seus efeitos. Uma das medidas foi a 

redução do imposto sobre produtos 

industrializados, conhecido como IPI. No caso 

das empresas montadoras de veículos, a redução 

do IPI foi de 8%. Considerando que determinada 

montadora vendia um veículo às distribuidoras, 

antes da redução do IPI, ao valor de R$ 

48.000,00 (quarenta e oito mil reais), conclui-se 

que hoje, aplicando a redução do IPI, passou a 

vender esse mesmo veículo a: 

A) R$ 3.840,00 

B) R$ 44.160,00 

C) R$ 44.260,00 

D) R$ 51.840,00 
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QUESTÃO 9 

Considere uma piscina padrão sem nenhum 

declive em forma de paralelepípedo retângulo, 

cujas medidas são 8 m de comprimento, 5 m de 

largura e 120 cm de profundidade. Após a 

instalação dessa piscina, o proprietário deseja 

saber qual tempo necessário para que fique 

completamente cheia, sendo que a mesma se 

encontra totalmente vazia. A vazão de entrada da 

água para dentro dessa piscina é de 25 litros por 

minuto. Com base nessas informações, é 

CORRETO afirmar que, para se encher 

completamente essa piscina, serão necessárias: 

A) 32 horas. 

B) 36 horas. 

C) 42 horas. 

D) 44 horas. 

 

 

QUESTÃO 10 

Durante o ano de 2020, devido à pandemia de 

COVID-19, o mundo viu-se dependente da 

criação de uma vacina para imunizar a 

população. No Brasil não foi diferente e a corrida 

por uma vacina eficaz só terminou no ano de 

2021. A primeira delas foi a Coronavac, 

produzida pelo Instituto Butantan, que anunciou 

que a vacina possui 78% de eficácia em casos 

leves. Isso significa que, se 100 pessoas forem 

vacinadas, 78 pessoas não terão sintoma algum e 

22 pessoas terão sintomas leves. 

A partir desse anúncio, iniciou-se a campanha de 

imunização. Supondo-se que a cidade de 

Muzambinho consiga vacinar toda a sua 

população, que de acordo com o último censo é 

de 20.430 habitantes, e considerando-se que toda 

ela tenha contato com o vírus e que essa 

proporção seja mantida, a quantidade de pessoas 

que terão sintomas leves nessa população será de 

aproximadamente: 

A) 4.493 habitantes 

B) 4.495 habitantes 

C) 15.935 habitantes 

D) 15.936 habitantes 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

QUESTÃO 11 

Qual a função da ONU? 

A) Zelar pela cultura em todas as nações. 

B) Unir as nações com o objetivo de manter a paz 

e a segurança mundial. 

C) Financiar países em desenvolvimento. 

D) Regular o funcionamento do sistema 

financeiro a nível internacional. 

 

QUESTÃO 12 

Quais as maiores pandemias da história? 

A) Gripe espanhola e câncer. 

B) Varíola e hipertensão. 

C) Peste negra e covid-19. 

D) Cólera e colesterol. 

 

QUESTÃO 13 

Em que governo brasileiro foi sancionada a lei 

das cotas para o ensino superior? 

A) Governo de Dilma Rousseff. 

B) Governo de José Sarney. 

C) Governo de Fernando Henrique. 

D) Governo de Tancredo Neves. 

 

QUESTÃO 14 

Quem é o autor do famoso discurso "Eu tenho 

um sonho"? 

A) Nelson Mandela. 

B) Martin Luther King. 

C) Zumbi dos Palmares. 

D) Barack Obama. 

 

QUESTÃO 15 

Quais destes grupos não devem tomar a vacina 

contra a febre amarela? 

A) Transplantados, pacientes oncológicos, 

pessoas com alergia grave ao ovo. 

B) Crianças até 2 anos, grávidas, doadores de 

sangue. 

C) Pacientes com câncer, idosos acima de 75 

anos. 

D) Mulheres que querem engravidar, lactantes, 

bebês com menos de 1 ano, doentes que recebam 

tratamento de saúde especial. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

PEDAGÓGICOS 

QUESTÃO 16 

A Base Nacional Comum Curricular está 

organizada em campos de experiências. “Os 

campos de experiências constituem um arranjo 

curricular que acolhe as situações e as 

experiências concretas da vida cotidiana das 

crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos 

conhecimentos que fazem parte do patrimônio 

cultural.” (Base Nacional Comum Curricular; p 

38). Dentre os campos de experiência, podemos 

citar: 

I - O eu, o meu e o ser individual; 

II - Corpo, gestos e Movimentos; 

III - Escuta, atenção, cumprimento e repetição. 

Está correto o que se afirma em: 

A) I e II 

B) Somente I 

C) II e III 

D) Somente II 

 

QUESTÃO 17 

Um dito popular é tratado no refrão da letra da 

música do Zeca Pagodinho: 

“(...) Brincadeira tem hora 

Brincadeira tem hora 

Brincadeira tem hora 

Brincadeira tem hora”. 

Com base no Referencial Curricular Nacional 

para a Educação Infantil, em relação ao brincar e 

à aprendizagem, pode se afirmar que a 

brincadeira: 

A) É uma das atividades fundamentais para 

desenvolver o jogo simbólico e a autonomia. 

B) É forma de aprendizagem, mas não deve ser 

usada no ambiente escolar, onde se utilizam 

métodos científicos eficazes e sérios. 

C) É uma das atividades fundamentais para 

promover o descanso da mente infantil no 

intervalo entre duas atividades de real 

aprendizagem. 

D) Não é uma forma de aprendizagem e, 

portanto, não deve ser objeto de atenção da 

escola. 

 

 

QUESTÃO 18 

Os bebês e crianças pequenas que ainda usam 

fraldas e que permanecem durante muitas horas 

na instituição educativa podem precisar de um 

banho, tanto para maior conforto como para 

prevenção de assaduras e brotoejas (Referencial 

Curricular Nacional para Educação Infantil, 

MEC/SEF, 1998).  

Em relação ao banho na educação infantil, deve-

se: 

A) Evitar brincadeiras e a exploração do 

ambiente pela criança, pois o objetivo do banho 

é promover a higiene. 

B) Planejar o banho de forma a limitar a 

autonomia da criança, garantindo a sua 

higienização. 

C) Planejar o banho, promovendo a 

dialogicidade dos hábitos de higiene com as 

brincadeiras, experimentações e a autonomia. 

D) Cumprir a rotina do banho com rapidez, 

evitando prejudicar as atividades educativas. 

 

QUESTÃO 19 

Após completar seis meses de vida a alimentação 

da criança deve ser complementada com:  

A) Refrigerantes. 

B) Doces. 

C) Frituras. 

D) Leguminosas. 

 

QUESTÃO 20 

A quem pertence as seguintes atribuições: 

“Partilhar o ambiente criado pela educadora, 

apoiando-a na execução das atividades; 

contribuir para o bem-estar e o desenvolvimento 

harmonioso da criança; estar atenta à 

segurança das crianças durante o período 

escolar, dando especial atenção nos períodos de 

higiene, refeição e recreio”: 

A) Diretora. 

B) Coordenadora. 

C) Professora. 

D) Auxiliar de Professor. 
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QUESTÃO 21 

A organização dos momentos de oferta de 

alimentos precisa ser feita em ambientes mais 

tranquilos, em pequenos grupos, com 

acompanhamento mais próximo pelo adulto, que 

propicia segurança afetiva e ajuda a construir 

gradativamente as habilidades para 

independência ao alimentar-se. (Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil, 

MEC/SEF, 1998). 

Em relação à alimentação da criança na creche, 

como postura correta deve-se: 

A) Incentivar a prova de novos alimentos e 

promover a autonomia da criança. 

B) Forçar a ingestão de alimentos, garantindo 

uma nutrição equilibrada. 

C) Garantir a ingestão completa das refeições, 

repreendendo a criança caso ela rejeite algum 

alimento. 

D) Apressar a ingestão de alimentos sem 

respeitar o ritmo da criança, favorecendo a 

disciplina e o respeito à rotina escolar. 

 

QUESTÃO 22 

Com relação aos primeiros socorros, é correto 

afirmar: 

A) No caso de ingestão de substâncias tóxicas, o 

ideal é fazer a criança ingerir bastante leite caso 

não consiga provocar vômitos. 

B) Em casos de queimaduras, o uso de pasta 

dental, clara de ovo ou manteiga causa alívio e 

deve ser utilizado imediatamente. 

C) Não insistir em remover objetos em ouvidos 

e nariz. Esses devem ser retirados por 

especialistas, com material adequado. 

D) Em casos de hemorragia, deve-se colocar 

borra de café sobre a ferida e usar um pano limpo 

para comprimir o local. 

QUESTÃO 23 

Os tubérculos são ingredientes que devem estar 

presentes na composição das papinhas dos bebês. 

São exemplos de tubérculos, exceto:  

A) Batata. 

B) Quiabo. 

C) Mandioca. 

D) Inhame. 

 

QUESTÃO 24 

Na finalidade de destrinchar os objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento da Educação 

Infantil, de acordo com a BNCC são definidos os 

seguintes grupos de faixa etária: 

I - Bebês de 0 a 6 meses de idade; 

II - Crianças bem pequenas de 1 a 3 anos e 11 

meses de idade; 

III - Crianças pequenas de 4 a 5 anos e 11 meses 

de idade. 

Está correto o que se afirma em: 

A) I e II 

B) II e III 

C) Somente III  

D) I, II e III 

 

LEGISLAÇÃO 

QUESTÃO 25 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 

dispõe sobre a proteção integral à criança e ao 

adolescente. Em relação ao direito à vida e à 

saúde, constantes no ECA, marque a alternativa 

incorreta: 

A) Os profissionais que atuam no cuidado diário 

ou frequente de crianças na primeira infância 

receberão formação específica e permanente 

para a detecção de sinais de risco para o 

desenvolvimento psíquico, bem como para o 

acompanhamento que se fizer necessário. 

B) A vacinação das crianças nos casos 

recomendados pelas autoridades sanitárias é 

facultativo aos pais. 

C) Os casos de suspeita ou confirmação de 

castigo físico, de tratamento cruel ou degradante 

e de maus-tratos contra criança ou adolescente 

serão obrigatoriamente comunicados ao 

Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem 

prejuízo de outras providências legais. 

D) A criança e o adolescente com deficiência 

serão atendidos, sem discriminação ou 

segregação, em suas necessidades gerais de 

saúde e específicas de habilitação e reabilitação. 
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QUESTÃO 26 

De acordo com o Art.53 do ECA, a criança e o 

adolescente têm direito à educação, visando ao 

pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo 

para o exercício da cidadania e qualificação para 

o trabalho. Dentre os direitos que devem ser 

assegurados estão: 

I – A igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola; 

II – O direito de ser respeitado por seus 

educadores; 

III – O acesso à escola pública e gratuita, 

próxima de sua residência, garantindo-se vagas 

no mesmo estabelecimento a irmãos que 

frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da 

educação básica. 

A alternativa correta é: 

A) I, II e III. 

B) Somente III. 

C) Somente II. 

D) Somente I. 

QUESTÃO 27 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 

estabelece os direitos fundamentais para a 

criança e o adolescente. São direitos 

fundamentais estabelecidos no estatuto: 

I – Direito à vida; 

II – Direito à prisão especial nos casos de 

privação de liberdade; 

III – Direito ao respeito, à liberdade e à 

dignidade. 

Marque a alternativa correta: 

A) Todas as afirmativas estão corretas. 

B) Somente I está correta. 

C) II e III estão corretas. 

D) I e III estão corretas. 

NOÇÕES BÁSICAS EM INFORMÁTICA 

QUESTÃO 28 

Ao editar um documento utilizando o MS Word, 

você deseja ressaltar um trecho colocando-o em 

negrito e sublinhado. Para tanto, você deve 

selecionar o trecho e no item “Página Inicial” da 

Barra de Ferramentas do Word clicar em: 

A) I e abc 

B) N e I 

C) N e S 

D) abc e N 

 

QUESTÃO 29 

Complete a lacuna corretamente: 

“A________________, como define a ajuda do 

sistema, é a principal área exibida na tela 

quando você liga o computador e faz logon no 

Windows. É o lugar que exibe tudo o que é 

aberto (programas, pastas, arquivos) e que 

também organiza suas atividades.” (Fonte: Site 

Tecmundo, Acesso Abr. 2021).  

A) Barra de Ferramentas. 

B) Painel de Controle. 

C) Barra de Tarefas. 

D) Área de Trabalho ou Desktop. 

 

QUESTÃO 30 

Um usuário está organizando seus arquivos e 

pastas, utilizando o Windows Explorer do MS-

Windows 10. Ele observa que em seus 

“Documentos” há duas pastas denominadas 

“Cursos” e “Informática. Em um determinado 

momento, ele executa a seguinte sequência de 

ações: 

(1) Clica uma vez com o botão esquerdo do 

mouse sobre a pasta “Informática”;  

(2) Mantendo esse botão pressionado, arrasta a 

pasta selecionada até posicioná-la sobre a pasta 

“Cursos”;  

(3) E, então, solta a pasta selecionada, liberando 

o botão do mouse. 

Considere que estas ações foram realizadas na 

mesma janela do Windows Explorer; que todas 

as pastas são locais; que a pasta “Cursos” estava 

vazia e que o usuário tem todas as permissões 

necessárias para realizar o procedimento. Qual 

alternativa descreve corretamente o resultado da 

sequência de ações apresentada no enunciado? 

A) A pasta “Cursos” é copiada para 

“Documentos”. 

B) A pasta “Informática” é movida para a pasta 

“Cursos”. 

C) Um atalho para a pasta “Informática” é criado 

em “Documentos”. 

D) Um atalho para a pasta “Cursos” é criado na 

Área de Trabalho. 
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RASCUNHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


