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ATENÇÃO! INSTRUÇÕES PARA A PROVA 

 

1. Você receberá do fiscal: um CADERNO DE QUESTÕES e um CARTÃO DE RESPOSTAS 

personalizado. 

2. Confira, abaixo, seu nome, inscrição, cargo que você se escreveu e compare informações com o 

CADERNO DE QUESTÕES e CARTÃO DE RESPOSTAS. 

3. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer 

erro, notifique o Fiscal. 

4. Este Caderno de Provas contém 40(quarenta) questões numeradas sequencialmente de 1 a 40. 

5. Leia atentamente cada questão e assinale, no CARTÃO DE RESPOSTAS, a alternativa que mais 

adequadamente a responde. 

6. O candidato deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, uma hora após o início das 

provas. 

7. Após concluir a prova, o candidato deverá entregar o caderno de provas e o CARTÃO DE RESPOSTAS 

devidamente assinado. 

8. Observe as seguintes recomendações relativas ao CARTÃO DE RESPOSTAS: 

9. O CARTÃO DE RESPOSTAS não deve ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer 

registro fora dos locais destinados às respostas. 

10. A maneira correta de assinalar a alternativa no CARTÃO DE RESPOSTAS é cobrir fortemente, com 

caneta esferográfica preta ou azul, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir: 

 

 

 

11. A leitora óptica NÃO registrará questões sem marcação, marcação pouco nítida ou com mais de uma 

alternativa assinalada. 

12. Você dispõe de 03(três) horas para fazer esta prova e marcar o CARTÃO DE RESPOSTAS. 

13. Nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorrida 01(uma) hora do seu início. 

14. Não será permitida a utilização de aparelho celular, qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina 

calculadora. 

15. Os dois últimos candidatos da mesma sala só poderão ser liberados juntos. 

16. A Folha Resposta abaixo não tem caráter legal, objetiva apenas a conferência do Gabarito do Candidato. 

......................................................................................................................................................... 

 

 

FOLHA RESPOSTA PARA CONFERÊNCIA DO CANDIDATO 
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LÍNGUA PORTUGUESA  

 

Texto I para as questões de 1 a 9. 

 

Número de denúncias de violência contra a 

mulher aumenta mais de 100% no isolamento 

social, na PB 

 

O número de denúncias de violência contra a mulher 

aumentou 105,6% no primeiro mês de isolamento 

social, na Paraíba, com relação ao mês anterior. O 

período analisado pelo aplicativo SOS Mulher PB é 

de 21 de fevereiro a 21 de março e de 21 de março a 

21 de abril. No primeiro mês de análise foram 142 

denúncias, saltando rapidamente, no mês de 

isolamento social, para 292 denúncias. 

 

Os dados são do aplicativo SOS Mulher PB, que é 

independente e foi criado pelo professor e 

empresário Fábio César, com reconhecimento do 

Governo Federal. 

 

De acordo com a promotora da violência doméstica 

em João Pessoa, Dulcerita Alves, que conversou com 

o G1 sobre os dados, as estatísticas refletem o 

isolamento social. "Imagina você se isolar com o 

inimigo? Os ânimos se acirram, o estresse aumenta, 

ainda mais se o inimigo consome álcool ou tem outro 

vício. Tudo isso junto aumenta com certeza a 

violência", ressalta a promotora. "Pode acreditar que 

são muito mais (casos). Eu tenho certeza da 

subnotificação, porque as mulheres acham que os 

serviços pararam", completa. 

 

O maior aumento registrado entre o mês anterior e o 

mês de isolamento social ocorreu em casos de 

violência moral que, segundo cartilha da ONU, 

acontece quando as mulheres são vítimas de ofensas, 

calúnias, xingamentos, difamações e injúrias; 

quando são humilhadas publicamente ou até mesmo 

acusadas de um crime que não cometeram. 

 

No mês de isolamento social foram 21 denúncias, 

enquanto que no mês anterior 8 mulheres realizaram 

as denúncias. O aumento percentual registrado, 

portanto, ultrapassou os 162%. 

 

O segundo maior aumento é o da violência 

psicológica, saindo de 57 denúncia entre fevereiro e 

março, para 137 denúncias nos trinta dias de 

isolamento social, provocando um aumento de 132% 

no número total de denúncias. 

 

A violência psicológica se trata de ofensas 

disfarçadas de brincadeiras, humilhações, críticas 

sobre tudo o que as mulheres fazem. Ou quando 

tentam controlar a forma de vestir, comer, pensar ou 

se expressar. Quando vigiam as mulheres, ameaçam, 

chantageiam e as isolam dos amigos e familiares. 

 

O aplicativo também registra denúncias de violência 

física, sexual e patrimonial. A violência física sofreu 

um aumento de 53,3% durante o isolamento social, 

enquanto que a violência sexual aumentou 54,5% e a 

violência patrimonial sofreu um aumento superior a 

97%. 

 

O aplicativo SOS Mulher PB está disponível para 

celulares com sistemas operacionais Android e IOS e 

tem diversos recursos, como a denúncia via telefone 

pelo 180, por formulário e e-mail. As informações 

são enviadas diretamente para o Ministério da 

Mulher, Família e Direitos Humanos, que fica 

encarregado de providenciar as investigações. 

 

Dulcerita alerta que a mulher precisa entender que 

está isolada, mas não está só. Os órgãos de apoio 

continuam funcionando e, além disso, os canais não 

presenciais de ajuda também são essenciais, como o 

Disque 180. 
Fonte: https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia 

1. A finalidade desse gênero textual é: 

 

A. Defender o uso do aplicativo SOS Mulher PB, 

criado pelo professor e empresário Fábio César e 

com reconhecimento do Governo Federal, no 

combate à violência contra a mulher. 

B. Classificar os tipos de violência contra a mulher 

como: moral, psicológica, física, sexual e 

patrimonial. 

https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2019/07/23/empresa-cria-aplicativo-que-ajuda-a-denunciar-casos-de-violencia-contra-mulheres-na-paraiba.ghtml
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2019/07/23/empresa-cria-aplicativo-que-ajuda-a-denunciar-casos-de-violencia-contra-mulheres-na-paraiba.ghtml
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C. Convencer o leitor de que o isolamento social 

contribuiu para o aumento da violência contra a 

mulher durante a pandemia. 

D. Informar sobre o aumento de denúncias de 

violência contra a mulher nos primeiros meses de 

isolamento social.    

E. Explicar às pessoas como utilizar as tecnologias 

do aplicativo SOS Mulher PB, Disque 180, 

formulário e e-mail em prol do enfrentamento da 

violência contra a mulher. 

 

2.  De acordo com o texto, julgue como 

VERDADEIRA (V) ou FALSA (F), as seguintes 

afirmações. 

 

(   ) O isolamento social revelou ainda mais as 

vulnerabilidades das mulheres em relação 

à violência doméstica no estado da 

Paraíba.   

(  ) O aumento de incidência de violência 

contra a mulher é uma das causas 

relevantes do isolamento social vivido 

durante a pandemia do Coronavírus.  

(   ) O fato de se isolar com o inimigo favoreceu 

a elevação da violência sexual contra a 

mulher, de modo que esse tipo de 

violência ocupa o terceiro lugar na análise 

dos dados do aplicativo SOS Mulher PB.   

(   )Em tempo de isolamento social, os canais 

de proteção a mulheres de forma remota, a 

exemplo do aplicativo SOS Mulher PB, 

realizam as investigações dos casos 

denunciados.   

 

A sequência CORRETA é: 

 

A. V, F, V, F. 

B. F, V, F, V. 

C. V, F, F, F. 

D. F, F, F, V. 

E. V, V, V, F. 

 

3.  Considerando o texto, analise os itens a seguir. 

 

I. No intuito de mitigar a violência doméstica, 

o aplicativo SOS Mulher PB funciona com 

um mecanismo de comunicação e de 

fortalecimento da rede de atendimento à 

mulher.  

II. Na Paraíba, análise de dados do aplicativo 

SOS Mulher PB aponta que a violência 

patrimonial fica em último lugar, 

considerando as ocorrências registradas.   

III. Apesar da extensão do apoio às mulheres 

pelo aplicativo SOS Mulher PB, a promotora 

revela preocupação com ocorrências 

subnotificadas.  

IV. As orientações de isolamento social e o 

acesso à internet e celulares com sistemas 

operacionais Android e IOS constituem 

obstáculos para comunicação e atendimento 

a mulheres vítimas de violência.  

 

São VERDADEIROS apenas os itens: 

 

A. I e IV. 

B. II, III e IV. 

C. I, II e III. 

D. II e IV. 

E. I e III. 

 

4. No trecho: “Os ânimos se acirram, o estresse 

aumenta, ainda mais se o inimigo consome 

álcool ou tem outro vício”, analise as assertivas 

abaixo e coloque (V) para VERDADEIRO e (F) 

para FALSO. 

 

( ) “acirram” e “aumenta” são verbos 

flexionados em um tempo passado, cujas 

ações foram concluídas.   

(   )Quanto à regência, “acirram” e “aumenta” 

são verbos intransitivos.   

(   )Quanto à regência, “consome” e “tem” são 

verbos transitivos diretos, regidos sem 

preposição.  

(   )Quanto à concordância verbal, “consome” e 

“tem” concordam com o sujeito “o inimigo”.   

 

A sequência CORRETA é: 

 

A. V, F, F, V. 

B. F, V, V, V. 

C. V, F, V, F. 

D. F, V, F, V. 

E. F, F, V, F. 
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5. Em: “Quando vigiam as mulheres, ameaçam, 

chantageiam e as isolam dos amigos e familiares”, 

a presença de “as” articula uma relação de coesão 

textual feita por mecanismo de: 

 

A. Referenciação.  

B. Paráfrase. 

C. Substituição. 

D. Paralelismo. 

E. Repetição. 

 

6. No enunciado: “(...) quando as mulheres são 

vítimas de ofensas, calúnias, xingamentos, 

difamações e injúrias”, as vírgulas separam: 

 

A. Aposto enumerativo. 

B. Termos orações intercaladas. 

C. Termos de uma enumeração com idêntica função 

sintática. 

D. Orações subordinadas adjetivas explicativas. 

E. Orações coordenadas assindéticas. 

 

7. O número de denúncias de violência contra a 

mulher aumentou 105,6% no primeiro mês de 

isolamento social, na Paraíba, com relação ao mês 

anterior. 

 

As palavras destacadas estabelecem relações de 

sentido no trecho. Se elas fossem retiradas, 

provocariam um problema de: 

 

A. Concordância nominal. 

B. Emprego da linguagem informal. 

C. Variação linguística. 

D. Fonética. 

E. Coesão textual. 

 

8. “Dulcerita alerta que a mulher precisa entender 

que está isolada, mas não está só”. 

 

As palavras destacadas são 

RESPECTIVAMENTE: 

A. Conjunção subordinativa integrante, conjunção 

subordinativa integrante, conjunção coordenativa 

adversativa. 

B. Pronome relativo, pronome relativo, conjunção 

coordenativa conclusiva. 

C. Conjunção coordenativa explicativa, pronome 

relativo, conjunção coordenativa adversativa. 

D. Conjunção subordinativa integrante, pronome 

relativo, conjunção coordenativa explicativa. 

E. Partícula relativo, conjunção subordinativa 

integrante, conjunção coordenativa aditiva. 

 

9.  “Eu tenho certeza da subnotificação, porque as 

mulheres acham que os serviços pararam", 

completa.” 

 

Pode-se afirmar que todas as alternativas estão 

corretas, EXCETO: 

 

A. “subnotificação” é sinônimo de uma informação 

ou comunicação formal de forma deficiente ou 

incompleta. 

B. “porque” estabelece a relação de conclusão. 

C. “que” é conjunção integrante. 

D. “da subnotificação” complemento nominal. 

E. “completa” é verbo de elocução. 

 

Texto II para a questão 10. 

 

 

10. Observando o enunciado: “As mulheres adoram 

sapatos de bico fino”, pode-se afirmar que a 

figura de linguagem presente é: 

 

A. Pleonasmo.  

B. Catacrese. 

C. Hipérbato. 

D. Paradoxo. 

E. Paronomásia. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

 

11. Sobre os dados históricos do município de 

Passagem-PB, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

A. Os principais habitantes da região onde se 

encontra o município de Passagem, foram os 

índios “Pegas e Panatis”. 

B. No ano de 1884 chegou ao local o Sr. Dionísio 

Camilo de Melo, que construiu casas residenciais 

e se dedicou à atividade de mineração.  

C. Inicialmente a região foi denominado de “Cruz”. 

D. Com decorrer dos tempos, dado o progresso da 

localidade, foi criado o distrito, pertencente ao 

município de Patos, com o topônimo de 

“Passagem”. 

E. A origem do nome “Passagem”, deveu-se ao rio 

da Farinha, cruzar a estrada usada pelos tropeiros. 

 

12.  Conhecida por ser a primeira praia oficializada 

como naturista do Nordeste, também se classifica 

com uma das praias mais belas da Paraíba. 

Localizada no Conde, Litoral Sul do estado, a 

praia é destino de muitos turistas amantes da 

tranquilidade e visual encantador. A praia 

também possui um coqueiro que nasceu em uma 

pedra localizada dentro do mar, e se tornou uma 

das atrações do local, principalmente para quem 

gosta de fotografar.  
                                                (https://g1.globo.com/pb) 

 

O texto faz referência à praia de: 

 

A. Pitimbu. 

B. Coqueirinho. 

C. Praia do Amor. 

D. Tabatinga. 

E. Tambaba. 

 

13.  A comunidade quilombola Caiana dos 

Crioulos, em Alagoa Grande e Matinhas, cidades 

pertencentes à Região Metropolitana de Campina 

Grande, receberam na quinta-feira (29) a posse 

dos sítios em que já estavam instaladas. A 

informação foi divulgada nesta quinta-feira (6). A 

entrega da posse dos sítios pertence ao programa 

da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção 

da Igualdade Racial (SNPIR) do Ministério da  

 

Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 

(MMFDH).  
                                       (https://g1.globo.com/pb) 

 

Assinale a opção que o nome da comunidade 

quilombola não corresponde corretamente a do 

município paraibano: 

 

A. Lagoa Rasa e de Curralinho/Jatobá no município 

de Catolé do Rocha. 

B. Serra do Talhado no município de Santa Luzia. 

C. Trigueiros no município de Pombal. 

D. Grilo no município de Riachão do Bacamarte. 

E. Paratibe no município de João Pessoa. 

 

14.  O lançamento da Campanha Natal Sem Fome 

2020 acontece neste domingo (18), às 14h, no 

Parque Solon de Lucena, em João Pessoa. 

Segundo a Ação da Cidadania, que realiza as 

arrecadações, a abertura será simbólica, sem 

atrações e sem aglomerações, por conta da 

pandemia de Covid-19. As arrecadações terão 

início no dia 16 de novembro e se encerram em 24 

de dezembro.  
(https://g1.globo.com/pb) 

 

Sobre a Campanha Natal sem Fome, assinale a 

opção INCORRETA. 

A. O projeto "Natal sem Fome" foi idealizado pelo 

sociólogo Betinho. 

B.  O "Natal Sem Fome" percorreu todo o país e 

ajudou milhares de pessoas necessitadas da 

Paraíba. O trabalho de arrecadação ocorria o ano 

inteiro e tudo era entregue até o Natal.  

C. Na paraíba, a campanha era organizada por Assis 

Nóbrega.  

D. O organizador da Campanha Natal sem Fome na 

Paraíba, Assis Nóbrega, morreu repentinamente 

vítima de acidente automobilístico, aos 60 anos, 

em João Pessoa. 

E. Agora, quem coordena a campanha na Paraíba é a 

filha de Assis Nóbrega, Livianne Nóbrega. 

 

15. A tecnologia dos vídeos falsos evolui em uma 

velocidade muito maior que a lei – o que impede 

a criação de uma única norma que os regule. 

Dessa forma, assim como boa parte dos 

https://g1.globo.com/pb
https://g1.globo.com/pb
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especialistas, defende que mais de uma medida 

deve ser tomada em relação os deepfakes. “O 

ideal seria que os países criassem organizações 

que digam o que é aceitável e o que deve ser 

proibido.” (https://super.abril.com.br) 

Julgue as assertivas a respeito dos ‘deepfakes’ em 

VERDADEIRA (V) ou FALSA(F). 

(   )Os deepfakes nada mais são do que vídeos 

criados a partir de inteligência artificial e que 

reproduzem a aparência, as expressões e até 

a voz de alguém do mundo real.  

(  )Há o temor de que os deepfakes sejam 

utilizados para encenar declarações absurdas 

de políticos e influenciar em processos 

eleitorais.  

(   )O Facebook anunciou em janeiro deste ano, 

provavelmente de olho nas eleições 

presidenciais dos EUA, que estará na lista de 

conteúdos banidos da plataforma, junto com 

nudez e discurso de ódio.  

(   )Os vídeos falsos, então, possuem uma série 

de maus usos: eles podem humilhar, 

chantagear ou difamar alguém, atacar 

organizações, incitar violência política, 

cancelar acordos diplomáticos e até fraudar 

eleições.  

 

A sequência CORRETA é: 

 

A. V, V, V, V. 

B. F, V, F, V. 

C. V, V, F, F. 

D. F, F, V, V. 

E. V, F, V, F. 

 

16.  Marcado para acontecer neste sábado (31), em 

Las Vegas, nos Estados Unidos, o UFC Vegas 12 

será especial para os fãs de Anderson Silva e das 

artes marciais mistas como um todo. Isso porque, 

a lenda do MMA poderá fazer sua luta de 

despedida do Ultimate e até mesmo de sua 

carreira, dependendo dos seus próximos planos.    
                                            (https://extra.globo.com) 

 

São informações corretas sobre o brasileiro 

Anderson Silva, EXCETO: 

A. Um dos maiores lutadores de MMA da história, 

Anderson Silva volta ao octógono neste sábado, 

dia 31 de outubro, para enfrentar o americano 

Uriah Hall. 

B. Aos 45 anos, o ex-campeão peso-médio foi o 

maior detentor do cinturão na história da divisão 

defendendo-o por sete anos seguidos.  

C. O "Spider" já possui uma trajetória de 30 anos no 

MMA e compete no MMA profissionalmente 

desde 1990. 

D. Acumula 34 vitórias, dez derrotas e um ‘No 

Contest’ (luta sem resultado) em seu cartel.  

E. O brasileiro foi campeão e soberano no peso-

médio do Ultimate entre 2006 e 2013, com dez 

defesas de cinturão seguidas, um recorde absoluto 

na categoria. 

 

17. Fernanda Montenegro chega aos 90 anos cheia de 

histórias, de bem com a vida, com trabalhos 

memoráveis em seus mais de 70 anos de carreira e 

muitos motivos para comemorar nesta quarta-feira, 

16/10. A atriz recebeu várias homenagens pela data 

tão especial. 
 (https://gshow.globo.com) 

 

Assinale o que NÃO CONDIZ com marcos na 

carreira da atriz Fernanda Montenegro: 

A. ‘Guerra dos sexos’ 1983 - foi um marco das 

novelas das 19h. Fernanda dividiu o 

protagonismo com Paulo Autran, vivendo um 

casal de primos divididos entre amor e ódio e 

unidos por uma herança milionária. Charlô, a 

personagem, era feminista e desafiava a ordem da 

época. 

B. 'Central do Brasil' – 1998- O filme mais 

prestigiado do Brasil, que lhe premiou com o 

Oscar de Melhor atriz por seu trabalho como a 

personagem Dora. Narra a jornada da professora 

aposentada Dora e do seu filho mais novo, o 

menino Josué, na cidade grande. 

C. ‘Doce de Mãe’ 2012 - Começou como um 

especial de fim de ano, virou série e rendeu um 

Emmy de melhor atriz para Fernanda. Ela 

interpretou Dona Picucha, uma viúva que começa 

a se atrapalhar com pequenas coisas da vida e 

decide morar em um asilo. 

D. 'O amor nos tempos de cólera' – 2007- Um filme 

do diretor Mike Newell, baseado no romance de 

https://extra.globo.com/
https://gshow.globo.com/artistas/fernanda-montenegro/
https://gshow.globo.com/


 

 
 
 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM  

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULO – EDITAL Nº 001/2020 
 
 

 

Gabriel García Márquez, com Javier Bardem e 

Benjamin Bratt e filmado na Colômbia. No filme, 

a brasileira foi Tránsito Ariza e brilhou mesmo em 

inglês. 

E. 'O Auto da Compadecida' – 2000 - A comédia de 

sucesso de Guel Arraes estrelada por Matheus 

Nachtergaele e Selton Mello tem uma 

participação super especial da atriz: ela é ninguém 

menos que Nossa Senhora, a própria 

Compadecida. 

 

18.  Em outubro, a Fiocruz e o Instituto de Pesquisa 

Infantil Murdoch da Austrália irão iniciar testes, 

em profissionais da área de saúde, com a vacina 

BCG (usada para prevenir a tuberculose), a fim de 

verificar a proteção do imunizante também contra 

a Covid-19. O estudo, que inicialmente seria 

realizado apenas em Mato Grosso Sul, vai ser 

expandido para o estado do Rio de Janeiro.  
https://portal.fiocruz.br) 

 

Sobre as pesquisas com a vacina BCG, assinale a 

opção INCORRETA. 

A. Coordenada no Brasil pelos pesquisadores da 

Fiocruz Julio Croda e Margareth Dalcolmo, a 

pesquisa foi aprovada pela Comissão Nacional de 

Ética em Pesquisa (Conep).  

B. Serão vacinados cerca de três mil profissionais da 

área saúde no país que não tenham tido Covid-19. 

O estudo será financiado pela Fundação Gates.  

C. Além do Brasil, a Austrália, a Espanha e o Reino 

Unido fazem parte da pesquisa através da 

Universidade de Melbourne, com o apoio da 

Organização Mundial da Saúde (OMS).  

D. Os pesquisadores australianos se basearam em 

estudos já existentes que mostram que a vacina 

BCG é eficiente contra outras infecções 

respiratórias virais.  

E. Há comprovação de que a BCG pode ser eficaz 

contra a Covid-19 e já se sabe também por quanto 

tempo ela mantém o organismo imune contra 

outras doenças respiratórias.  

 

19. No dia das eleições, é preciso ficar atento a 

algumas regras ou proibições eleitorais que 

devem ser cumpridas por todos os eleitores.  
(https://www.tre-to.jus.br) 

Segundo a legislação eleitoral, o que NÃO se 

pode fazer no dia da eleição: 

A. Demonstrar a sua preferência por um candidato 

ou partido com o uso de bandeiras, broches 

(bottons) ou adesivos de forma silenciosa e 

individual. 

B. Usar camisa e boné se forem feitos pelo eleitor, 

evitando concentração de pessoas com camisas, 

bonés ou outros tipos de publicidade de um 

candidato ou partido. 

C. Fazer a fiscalização do candidato, partido ou 

coligação durante a votação na seção eleitoral.  

D. Realizar debates na televisão e no rádio ou 

transmissão de propaganda eleitoral. 

E. Levar uma “cola” com os números dos candidatos 

para a urna de votação.  

 

20.  O aumento dos focos de queimada na Amazônia 

gerou uma enorme repercussão nos noticiários 

brasileiro e internacional, além de provocar uma 

onda de protestos ao redor do mundo. A 

motivação para fazer queimada na Amazônia é de 

cunho econômico. Geralmente, são agricultores 

que utilizam o fogo para preparar a terra para 

cultivo ou criadores de animais que recorrem às 

queimadas para fazer pastos. 
                                         (https://ambscience.com) 

 

São exemplos de impactos ambientais provocados 

pelo aumento da queimada na Amazônia, 

EXCETO: 

 

A. Conservação de espécies nativas que podem ser 

usadas para produção de remédios e produtos 

retirados de espécies de plantas nativas 

encontradas somente na floresta amazônica. 

B. A diminuição dos nutrientes do solo pode torná-

lo improdutivo. 

C. comprometimento da vida de diversas espécies de 

fauna e flora, o que pode causar um desequilíbrio 

na cadeia alimentar deste local. 

D. A intensa liberação de dióxido de carbono da 

atmosfera pode agravar dois fenômenos: efeito 

estufa e aquecimento global. 

E. O aumento de monóxido de carbono no ar pode 

causar problemas e doenças respiratórias para a 

população. 

 

https://portal.fiocruz.br/
https://ambscience.com/
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INFORMÁTICA 

 

21. Sobre os componentes de um computador, o 

Disco rígido é: 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

A. Um depósito permanente e de grande capacidade, 

que guarda informações como programas e 

documentos. 

B. Um software básico que permite ao usuário 

interfacear com o computador. 

C. É uma conexão rápida usada pela placa gráfica 

para fazer a interface com o computador. 

D. É uma área de armazenamento dos dados 

frequentemente usados em memória RAM, 

extremamente rápida, conectada diretamente à 

CPU. 

E. É um tipo permanente de armazenamento de 

memória usado pelo computador para dados 

importantes que não mudam. 

 

22. O sistema Operacional é o “elo de ligação” entre 

a máquina e os Programas/periféricos/Usuário 

cujas funções principais são: 

 

     Assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. Lê e interpreta entradas do teclado; envia dados a 

um disco, impressora ou outro dispositivo de 

saída (impressora). 

B. Manter compiladores, editores e outros 

programas do sistema em locais de memória 

distintos.  

C. Executar tarefas básicas de um sistema. 

D. Trabalhar a informação gerada durante a operação 

do computador, processando cada função 

acionada.  

E. Copiar, mover, renomear, etc.,gerencia 

programas; gerencia a memória. 

 

23. Para mover o mouse, deslize-o sobre uma 

superfície plana na direção que você deseja ir e o 

ponteiro simplesmente se moverá na mesma 

direção e sentido. 

 

Sobre a ação e o significado na função do mouse, 

analise os itens a seguir: 

 

AÇÃO SIGNIFICADO 

       I.   Clique 

Pressione e solte o botão do mouse 

rapidamente. Um clique pode ser feito com o 

botão direito ou esquerdo 

     II.   Clique 

Duplo 

Pressione e solte o botão do mouse duas 

vezes rapidamente 

    III.   Arrastar 
Pressione o botão do mouse enquanto se 

movimenta 

   IV.   Apontar 
Deslize o mouse até que seu ponteiro esteja 

sobre o item escolhido. 

 

Estão CORRETAS: 

 

A. I, III, IV, apenas. 

B. II, III, IV, apenas. 

C. I, II, III, apenas. 

D. III, IV, apenas. 

E. I, II, III, IV. 

 

24. “É um tipo de Software comum, chamado também 

de Software de produtividade”. 

 

O conceito acima refere-se à: 

 

    Assinale a alternativa CORRETA: 

 

A. Software orientado para tarefas. 

B. Software provedor de aplicativos(ASP). 

C. Software licença local. 

D. Software licenciamento. 

E. Software domínio público. 

 

25. Os atalhos correspondem à digitação de teclas 

combinadas que executam determinada função no 

navegador. 

 

Sobre a ação e os atalhos do Internet Explorer, analise 

os itens a seguir e assinale a alternativa INCORRETA: 

 

AÇÃO ATALHO DE TECLADO 

         I.  Abrir uma nova guia Ctrl + T 

       II.  Abrir uma nova janela 

de Navegação 

InPrivate 

Ctrl + Shift + P 

      III.  Imprimir a página 

atual 
Ctrl + P 

     IV.  Atualizar a página F4 

       V.  Exibir downloads Ctrl + J 

 

             Estão CORRETAS: 
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A. I, III, IV, V, apenas. 

B. II, III, V, apenas. 

C. I, II, III, IV, V, apenas. 

D. I, II, III, V, apenas. 

E. I, II, IV, V, apenas. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

26. “Se nada ficar destas páginas, algo, pelo menos, 

esperamos que permaneça: nossa confiança no 

povo. Nossa fé nos homens e na criação de um 

mundo em que seja menos difícil amar”. (Trecho 

de Pedagogia do Oprimido). 

 

O fragmento acima é do autor:  

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

A. Miguel Arroyo. 

B. Paulo Freire. 

C. José de Alencar. 

D. Ariano Suassuna. 

E. Emília Ferreiro. 

 

27. “Em sua teoria a respeito do desenvolvimento 

infantil, acredita que existe um nível de 

desenvolvimento denominado “zona potencial ou 

proximal”. Esse nível se refere à distância entre o 

desenvolvimento atual da criança e o nível 

potencial de desenvolvimento. Esse último pode 

ser observado por meio de solução de problemas 

feita sob a orientação de um adulto ou com a ajuda 

de crianças mais experientes”. 

 

A concepção de desenvolvimento infantil 

mencionada no texto, é de: 

 

     Assinale a alternativa CORRETA: 

 

A. Paulo Freire. 

B. Maria Montessori. 

C. Emilia Ferreiro. 

D. Jean Piaget. 

E. Lev Vygotsky. 

 

28. Sobre a Teoria do Desenvolvimento de Jean 

Piaget, analise os itens e assinale a alternativa 

INCORRETA: 

A. O processo de desenvolvimento, é a apropriação 

ativa do conhecimento disponível na sociedade 

em que a criança nasceu. É preciso que ela 

aprenda e integre em sua maneira de pensar o 

conhecimento da sua cultura. O funcionamento 

intelectual mais complexo desenvolve-se graças a 

regulações realizadas por outras pessoas que, 

gradualmente, são substituídas por auto 

regulações. 

B. O desenvolvimento mental dá-se 

espontaneamente a partir de suas potencialidades 

e da sua interação com o meio. O processo de 

desenvolvimento mental é lento, ocorrendo por 

meio de graduações sucessivas através de 

estágios: período da inteligência sensório-motora; 

período da inteligência pré-operatória; período da 

inteligência operatória-concreta; e período da 

inteligência operatório-formal. 

C. Os fatores responsáveis pelo desenvolvimento, 

são: maturação; experiência física e lógico-

matemática; transmissão ou experiência social; 

equilibração; motivação; interesses e valores; 

valores e sentimentos.  

D. Na perspectiva construtivista, o começo do 

conhecimento é a ação do sujeito sobre o objeto, 

ou seja, o conhecimento humano se constrói na 

interação homem-meio, sujeito-objeto. Conhecer 

consiste em operar sobre o real e transformá-lo a 

fim de compreendê-lo, é algo que se dá a partir da 

ação do sujeito sobre o objeto de conhecimento. 

As formas de conhecer são construídas nas trocas 

com os objetos, tendo uma melhor organização 

em momentos sucessivos de adaptação ao objeto.  

E. A assimilação é a incorporação dos dados da 

realidade nos esquemas disponíveis no sujeito, é 

o processo pelo qual as ideias, pessoas, costumes 

são incorporadas à atividade do sujeito. A criança 

aprende a língua e assimila tudo o que ouve, 

transformando  isso em conhecimento seu. A 

acomodação é a modificação dos esquemas para 

assimilar os elementos novos, ou seja, a criança 

que ouve e começa a balbuciar em resposta à 

conversa ao seu redor gradualmente acomoda os 

sons que emite àqueles que ouve, passando a falar 

de forma compreensível. 

 

29. Sobre o Planejamento da educação Infantil 

analise os itens e assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A. No ato de planejar, o professor toma decisões 

considerando suas concepções: quem é a criança, 
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como ela aprende, quais competências e 

habilidades importantes em cada faixa etária, qual 

é o papel do professor, qual é o material mais 

adequado para determinada situação, quanto 

tempo é necessário para cada experiência, como a 

organização do espaço pode favorecer o 

desenvolvimento e a aprendizagem de cada um e 

do grupo como um todo. 

B. O planejamento tem estruturas diversas que estão 

relacionadas com o tempo que se pretende 

organizar e prever - um dia, uma semana, alguns 

meses, um ano.  

C. Ao planejar, é necessário pensar sobre a 

organização do tempo, do espaço, dos materiais e 

sobre o agrupamento das crianças. É importante 

que se dediquem tempos diferentes para cada 

experiência, o tempo de uma brincadeira é 

diferente do tempo dedicado à leitura de uma 

poesia.  

D. Para disciplinar o processo de aprendizagem das 

crianças, se faz necessário ser rígido com a 

seleção de experiências culturais e sociais vividas 

pelas crianças, que serão contextos importantes 

para definir um planejamento mais significativo. 

E. Ao criar contextos de aprendizagem nos quais 

elas aprendam sobre si mesmas e sobre o mundo, 

indo além daquilo que seu cotidiano, 

naturalmente, poderia lhes oferecer. Quanto mais 

clareza o professor tem de suas intenções 

educativas, mais tranquilidade e flexibilidade terá 

para fazer mudanças no momento da experiência.  

 

30. Sobre o Processo de Avaliação na Educação 

Infantil, analise os itens e assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A. Na Avaliação da Educação Infantil, o processo 

precisa considerar o percurso trilhado pelos 

pequenos, sem julgamentos, notas ou rótulos e 

fornecer elementos para a equipe repensar as 

práticas. 

B. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (DCNEI) determinam, que as 

instituições que atuam nessa etapa de ensino 

criem procedimentos para a avaliação do 

desenvolvimento das crianças.  

C. O processo de avaliação na educação infantil não 

deve ter como objetivo a seleção, a promoção ou 

a classificação dos pequenos e precisa considerar 

"a observação crítica e criativa das atividades, das 

brincadeiras e interações das crianças no 

cotidiano" e empregar múltiplos registros. 

D. A avaliação nessa etapa, geralmente, a 

característica é o uso de instrumentos normativos 

direcionados para a identificação dos 

componentes sociais, culturais e de interação das 

crianças, sem direcionamento com o processo de 

ensino e de aprendizagem, considerando apenas 

para o lúdico.  

E. Na educação infantil, é importante pensar um 

planejamento que guie todos no sentido da 

concepção de avaliação que se quer implementar, 

a formação em serviço dos professores e a 

elaboração de instrumentos que consigam 

registrar o percurso realizado e dividir os avanços 

com as famílias.  

 

31. Monitores de Creche também são educadores e 

cabe à equipe gestora realizar ações formativas 

para que eles saibam como interagir com as 

crianças nos diversos espaços da instituição 

de ensino. Além disso, é importante prepara-los 

para entender os alunos a gerenciar possíveis 

conflitos.  A partir de um bom preparo, eles 

estarão aptos a fornecer informações importantes 

sobre o comportamento dos alunos que poderão 

ajudar orientadores, professores e gestores a 

solucionar problemas pedagógicos e planejar 

intervenções. 

 

Algumas das atribuições do Monitor de Creche 

que favorece a análise da convivência, são: 

  

I. Acompanhar o processo de adaptação dos 

alunos novos na escola e dos que estão nas 

séries iniciais de um segmento, sobretudo no 

início das aulas. 

II. Analisar o grupo em diferentes contextos: 

como ele se organiza, os espaços que ocupa, 

as brincadeiras e os jogos que privilegia no 

dia a dia. 

III. Observar os valores que circulam longe do 

olhar dos professores. 

IV. Investigar as relações de poder existentes 

entre os alunos, reconhecendo as lideranças e 

os que se submetem a elas. 

 

      Estão CORRETAS: 

 

A. I, II, III, IV. 
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B. I, II, III, apenas. 

C. II, III, IV, apenas. 

D. I, II, IV, apenas. 

E. I, III, IV, apenas. 

 

32. De acordo com a LDB, art. 29,  “ a educação 

infantil, primeira etapa da educação básica, tem 

como finalidade”: 

 

      Assinale a alternativa CORRETA: 

 

A. O desenvolvimento integral da criança de até 3 

(três) anos, em seus aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social, complementando a ação da 

família e da comunidade e pré-escolas, para as 

crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.   

B. O desenvolvimento integral da criança de até 2 

(dois) anos, em seus aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social, complementando a ação da 

família e da comunidade e pré-escolas, para as 

crianças de 3 (três) anos de idade.   

C. O desenvolvimento integral da criança de até 3 

(três) anos, em seus aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social, complementando a ação da 

família e da comunidade, pré-escolas, para as 

crianças de 4 (quatro) anos de idade.   

D. O desenvolvimento integral da criança de até 4 

(quatro) anos, em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social, complementando 

a ação da família e da comunidade e pré-escolas, 

para as crianças de 5 (cinco) anos de idade.   

E. O desenvolvimento integral da criança de até 3 

(três) anos, em seus aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social, complementando a ação da 

família e da comunidade e pré-escolas, para as 

crianças de 5 (cinco) a 6 (seis) anos de idade.   

 

33. De acordo com o art. 31 da LDB, a educação 

infantil será organizada de acordo com as 

seguintes regras comuns, EXCETO:  

   

A. Avaliação mediante acompanhamento e registro 

do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo 

de promoção, mesmo para o acesso ao ensino 

fundamental.          

B. Carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) 

horas, distribuída por um mínimo de 200 

(duzentos) dias de trabalho educacional. 

C. Atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) 

horas diárias para o turno parcial e de 7 (sete) 

horas para a jornada integral.            

D. Controle de frequência pela instituição de 

educação pré-escolar, exigida a frequência 

mínima de 70% (setenta por cento) do total de 

horas. 

E. Expedição de documentação que permita atestar 

os processos de desenvolvimento e aprendizagem 

da criança.   

 

34. Segundo as Diretrizes Curriculares da Educação 

Infantil, as propostas pedagógicas de Educação 

Infantil devem respeitar os seguintes princípios:  

 

I. Éticos. 

II. Diversidade. 

III. Autonomia. 

IV. Políticos. 

V. Estéticos.  

 

    Estão CORRETOS: 

 

A. II, III, IV, V, apenas. 

B. III, IV, V, apenas. 

C. I, IV, V, apenas. 

D. I, II, apenas. 

E. I, II, III, IV, V. 

 

35. Na observância das Diretrizes Curriculares da 

Educação Infantil, a proposta pedagógica das 

instituições de Educação Infantil deve garantir 

que elas que cumpram plenamente sua função 

sociopolítica e pedagógica de:  

 

Assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. Oferecer condições e recursos para que as 

crianças usufruam seus direitos civis, humanos, 

culturais, familiares e sociais. 

B. Assumir a responsabilidade de compartilhar e 

complementar a educação e cuidado das crianças 

com as famílias. 

C. Possibilitar tanto a convivência entre crianças e 

entre adultos e crianças quanto à ampliação de 

saberes e conhecimentos de diferentes naturezas. 

D. Promover a igualdade de oportunidades 

educacionais entre as crianças de diferentes 

classes sociais no que se refere ao acesso a bens 
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culturais e às possibilidades de vivência da 

infância. 

E. Construir novas formas de sociabilidade e de 

subjetividade comprometidas com a ludicidade, a 

democracia, a sustentabilidade do planeta e com o 

rompimento de relações de dominação etária, 

socioeconômica, étnicoracial, de gênero, 

regional, linguística e religiosa. 

 

36. Na observância das Diretrizes Curriculares da 

Educação Infantil, as propostas pedagógicas da 

Educação Infantil das crianças filhas de 

agricultores familiares, extrativistas, pescadores 

artesanais, ribeirinhos, assentados e acampados 

da reforma agrária, quilombolas, caiçaras, povos 

da floresta, devem: 

 

I. Reconhecer os modos próprios de vida no 

campo como fundamentais para a 

constituição da identidade das crianças 

moradoras em territórios rurais. 

II. Ter vinculação inerente à realidade dessas 

populações, suas culturas, tradições e 

identidades, assim como a práticas 

ambientalmente sustentáveis. 

III. Flexibilizar, se necessário, calendário, 

rotinas e atividades respeitando as diferenças 

quanto à atividade econômica dessas 

populações. 

IV. Valorizar e evidenciar os saberes e o papel 

dessas populações na produção de 

conhecimentos sobre o mundo e sobre o 

ambiente natural. 

V. Prever a oferta de brinquedos e equipamentos 

que respeitem as características ambientais e 

socioculturais da comunidade. 

 

      Estão CORRETAS: 

 

A. II, III, IV, V. 

B. I, II, III, IV, V. 

C. I, III, IV, V. 

D. I, II, III, V. 

E. I, II, III, IV. 

 

37. Segundo o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, art. 18-B. “os pais, os integrantes da 

família ampliada, os responsáveis, os agentes 

públicos executores de medidas socioeducativas 

ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de 

crianças e de adolescentes, tratá-los, educá-los ou 

protegê-los que utilizarem castigo físico ou 

tratamento cruel ou degradante como formas de 

correção, disciplina, educação ou qualquer outro 

pretexto estarão sujeitos, sem prejuízo de outras 

sanções cabíveis, às seguintes medidas, que serão 

aplicadas de acordo com a gravidade do caso, 

EXCETO: 

 

A. Encaminhamento a programa oficial ou 

comunitário de proteção à família. 

B. Encaminhamento a tratamento psicológico ou 

psiquiátrico. 

C. Encaminhamento a cursos ou programas de 

orientação. 

D. Obrigação de encaminhar a criança a tratamento 

especializado. 

E. Detenção. 

38. Segundo o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, Art. 18-A, considera-se “castigo 

físico”: 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

A. Ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada 

com o uso da força física sobre a criança ou o 

adolescente que resulte em constrangimento. 

B. Ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada 

com o uso da força física sobre a criança ou o 

adolescente que resulte em humilhação. 

C. Ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada 

com o uso da força física sobre a criança ou o 

adolescente que resulte em frustação. 

D. Ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada 

com o uso da força física sobre a criança ou o 

adolescente que resulte em sofrimento físico ou 

lesão. 

E. Ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada 

com o uso da força física sobre a criança ou o 

adolescente que resulte em ridicularização. 

39. Segundo a BNCC, são direitos de aprendizagem 

e desenvolvimento na Educação Infantil: 

Assinale alternativa INCORRETA: 
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A. Conviver, conhecer, participar, explorar, 

expressar, conhecer-se. 

B. Conviver, brincar, participar, explorar, expressar, 

transformar. 

C. Conviver, brincar, participar, explorar, expressar, 

desenvolver. 

D. Conviver, brincar, participar, cantar, expressar, 

conhecer-se. 

E. Conviver, brincar, participar, explorar, expressar, 

conhecer-se. 

40. Segundo a BNCC, a organização curricular 

da Educação Infantil na BNCC está estruturada 

em cinco campos de experiências, no âmbito dos 

quais são definidos os objetivos de aprendizagem 

e desenvolvimento, são eles: 

I. O eu, o outro e o nós. 

II. Corpo, gestos e movimentos. 

III. Traços, sons, cores e formas. 

IV. Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

V. Espaços, tempos, quantidades, relações e 

transformações. 

Estão CORRETAS: 

A. I, II, III, IV, V. 

B. III, IV, V. 

C. I, II, III, V. 

D. I, II, IV, V. 

E. I, II, III, IV. 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


