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Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Paulo Freire defende a ideia de que: “A criança terá 

uma escola na qual sua linguagem seja respeitada (...) Uma escola em que a criança aprenda a sintaxe 

dominante, mas sem desprezo pela sua (...). Esses oito milhões de meninos que vêm da periferia do Brasil (...). 

Precisamos respeitar a sua sintaxe mostrando que a sua linguagem é bonita e gostosa, às vezes, é mais bonita 

que a minha. E mostrando tudo isso, dizer a ele: Mas para tua própria vida, tu precisas dizer ‘a gente chegou’ 

em vez de dizer ‘a gente cheguemos’. Isso é diferente, ‘a abordagem’ é diferente. É assim que queremos 

trabalhar, com abertura, mas dizendo a verdade.” 

 

QUESTÃO 01 

A posição defendida pelo Professor Paulo Freire com relação à correção dos erros gramaticais é que 

a escola: 

a) (    ) Deve impor uma sintaxe dominante objetivando educar as crianças para o ingresso na sociedade. 

b) (   ) Precisa mostrar às crianças que é necessário dominar a norma culta, caso contrário não se adequarão 

aos moldes de “sobrevivência” da sociedade. 

c) (    ) Deve incentivar a utilização da linguagem coloquial visto que bonita e gostosa, e atende aos patrões 

exigidos pela sociedade.  

d) (   ) Deve respeitar a norma popular que a criança aprende em seu meio social e que a escola deve 

contribuir no sentido de somar à ela outra classe 

***************************************************************************************** 

 “Não é o homem um mundo pequeno que está dentro do mundo grande, mas é um mundo grande 

que está dentro do pequeno. Baste por prova o coração humano, que, sendo uma pequena parte do homem, 

excede na capacidade a toda grandeza do mundo. (...) O mar, com ser um monstro indômito, chegando às 

areias, para; as árvores, onde as põem, não se mudam; os peixes contentam-se com o mar, as aves com o ar, os 

outros animais com a terra. Pelo contrário, o homem, monstro ou quimera de todos os elementos, em nenhum 

lugar para, com nenhuma fortuna se contenta, nenhuma ambição ou apetite o falta: tudo confunde e como é 

maior que o mundo, não cabe nele.” 

(Pe. Antônio Vieira) 

QUESTÃO 02 

No texto supra, Pe. Vieira afirma que o homem é “um mundo grande” dentro de um “mundo 

pequeno”. Considerando essa afirmação, os argumentos que o levaram a defender essa ideia são: 

a) (   ) O homem é incapaz de conviver de forma sustentável com a natureza. 

b)  (   ) O homem, ao contrário de outros animais, consegue se adaptar a qualquer ambiente. 

c) (   ) O homem é um ser inconstante, mutável e nada o satisfaz. 

d) (   ) O homem, por sua natureza, deve lançar mão de todos os recursos possíveis para conseguir seus 

objetivos. 

PORTUGUÊS 



QUESTÃO 03 

Assinale a alternativa em que as palavras são acentuadas graficamente pela mesma razão que a 

palavra “indômito”. 

a) (   ) efêmero – antídoto – bávaro – caráter – europeia 

b) (   ) cônjuge – míope – anêmona – íngreme – êxodo 

c) (   ) sótão - déspota – vórtice – plêiade – ágape  

d) (   ) metástase – estéril – rubéola – ípsilon –  cromossomo 

 

QUESTÃO 04 

 Observe: “Quando se trata de trabalho científico * duas coisas devem ser consideradas * uma é a 

contribuição teórica que o trabalho oferece * a outra é o valor prático que possa ter*” Considerando a frase 

supra, qual a opção em que os sinais de pontuação indicados podem substituir os asteriscos? 

a) (   ) Vírgula, vírgula, ponto e ponto 

b) (   ) Dois-pontos, vírgula, ponto e vírgula. 

c) (   ) Vírgula, dois pontos, virgula e ponto 

d) (   ) Vírgula, dois pontos, ponto e vírgula e ponto 

 

QUESTÃO 05 

A ortografia das palavras pega muita gente. Qual alternativa abaixo apresenta a escrita correta? 

a) (   ) Esseção 

b) (   ) Exceção 

c) (   ) Excessão 

d) (   ) Exeção 

 

QUESTÃO 06 

 Parônimas são palavras que possuem semelhança na pronuncia e na grafia, porém têm significação 

diversa. Assim, respectivamente, as palavras ratificar e retificar significam: 

a) (   ) Eliminar ratos e consertar 

b) (   ) Criar ratos e aprovar 

c) (   ) Confirmar e alinhar 

d) (   ) Reafirmar e consertar 

 

QUESTÃO 07 

Assinale a opção em que há concordância inadequada: 

a) (   ) A maioria dos estudiosos acha difícil uma solução para o problema. 

b) (   ) Deve haver bons motivos para a sua recusa. 

c) (   ) De casa à escola é três quilômetros. 

d) (   ) Nem uma nem outra questão é difícil. 



 

 

QUESTÃO 08 

A distância entre a cidade X e a cidade Y é de 240,00 km. Um carro popular, usando apenas 

gasolina, percorre 13 km com cada litro de combustível; usando apenas álcool, percorre 10 km com cada litro. 

Se o litro de gasolina custa R$ 3,58, qual deve ser o preço do litro de álcool para que os gastos com esses 

combustíveis sejam iguais? 

a) (   ) R$ 1,60 

b) (   ) R$ 1,99 

c) (   ) R$ 2,48 

d) (   ) R$ 2,75 

 

QUESTÃO 09 

Na compra de uma televisão de 32” obtive desconto de 12% por ter realizado o pagamento à vista. 

Paguei pelo aparelho o valor de R$ 1.659,00. O valor original do produto era de: 

a) (   ) R$ 1.791,72 

b) (   ) R$ 1.824,90 

c) (   ) R$ 1.858.08 

d) (   ) R$ 1.907,85 

 

QUESTÃO 10 

Jair é dono de uma olaria e recebeu um grande pedido para atender a execução de uma cooperativa 

habitacional. Ele trabalhou 8 horas diárias, durante 60 dias, para entregar 80.000 tijolos de 15 cm X 30 cm. 

Qual a carga horária diária Jair deveria ter trabalhado para entregar a metade essa encomenda em 20 dias? 

a) (   ) Cerca de 4 horas e 45 minutos 

b) (   ) Cerca de 5 horas e 20 minutos 

c) (   ) Cerca de 6 horas e 10 minutos 

d) (   ) Cerca de 8 horas e 30 minutos 

 

QUESTÃO 11 

Rafael é praticante de atividades físicas. Na modalidade de natação, ele nada 2.100 metros em 30 

minutos. Se ele nadar na mesma constância durante 4 horas, quantos km terá nadado? 

a) (   ) 2.1 km 

b) (   ) 4.2 km 

c) (   ) 8.4 km 

d) (   ) 16.8 km 

 

 

MATEMÁTICA 



QUESTÃO 12 

A forma irredutível das seguintes frações é: 
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QUESTÃO 13 

Rodrigo, professor universitário, não aguentando mais de ouvir sua mãe reclamar de dor nas costas, 

procurou uma conhecida loja de revenda de colchões. Ao adentrar naquele estabelecimento comercial deparou-

se com a seguinte propaganda: 

 

Considerando a frase constante na propaganda, Rodrigo pensou: Se 

tenho 49 anos, quanto tempo já passei dormindo? 

a) (   ) Cerca de 16 anos e 2 meses 

b) (   ) Cerca de 16 anos e 2,5 meses 

c) (   ) Cerca de 16 anos e 3 meses 

d) (   ) Cerca de 16 anos e 4 meses 

 

 

QUESTÃO 14 

Os primeiros registros de corridas de ciclismo de estrada datam do século XIX. Visando promover o 

ciclismo e demonstrar que a bicicleta viável como meio de transporte para cobrir grandes distâncias, em 1869 

aconteceu a primeira prova entre duas cidades percorrendo a distância de 123 km entre Paris e Ruão. O 

vencedor, James Moore gastou 10 horas e 30 minutos para completar o percurso. Considerando o texto supra, 

qual a velocidade média do ciclista neste percurso? 

a)  (   ) 11,7 km/h 

b) (   ) 12,3 km/h 

c) (   ) 19 km/h 

d) (   ) 23 km/h 

 



 

 

QUESTÃO 15 

A assistência social tem por objetivos: 

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 

II - o amparo às crianças e adolescentes de até classe média; 

III - a promoção da integração ao mercado de trabalho; 

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida 

comunitária; 

V - a garantia de até dois salários mínimos de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que 

comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. 

 

 Considerando o texto supra, marque a alternativa correta: 

a) (   ) As alternativas I, III e IV estão corretas 

b) (   ) As alternativas II, IV e V estão corretas 

c) (   ) Apenas as alternativas I, III e V estão incorretas 

d) (   ) Todas estão corretas 

 

QUESTÃO 16 

De acordo com o texto de lei, os princípios que regem Assistência Social são: 

 

I - supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica; 

II - universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas 

demais políticas públicas; 

III - respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem 

como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade; 

IV - igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se 

equivalência às populações urbanas e rurais; 

V - divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos 

obrigatórios oferecidos pelo Ministério Público e dos critérios para sua concessão. 

 

Marque a alternativa cujas afirmações estão corretas: 

a) (   ) Apenas II e III. 

b) (   ) Apenas I e V 

c) (   ) I, III e IV 

d) (   ) Todas estão corretas 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 



QUESTÃO 17 

Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente deverão 

obrigatoriamente comunicados a qual órgão local, sem prejuízo de outras providências legais.  

a) (   ) Fórum  

b) (   ) Conselho Tutelar  

c) (   ) Hospital  

d) (   ) Polícia Militar 

 

QUESTÃO 18 

Com relação às formas de violência contra a mulher definidas pela Lei n.º 11.340/2006, conhecida 

como “Lei Maria da Penha”, é correto afirmar que:  

a) Violência física é qualquer conduta que ofenda a integridade psíquica ou a saúde corporal da mulher.  

b) Violência patrimonial trata-se de qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição total de 

objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos 

econômicos, excluindo os destinados a satisfazer as necessidades da mulher.  

c) Violência psicológica trata-se de qualquer conduta que não cause dano emocional ou diminuição 

irreversível da autoestima da mulher.  

d) Violência sexual é qualquer conduta que constranja a mulher a presenciar, a manter ou a participar de 

relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força. 

 

QUESTÃO 19 

 De acordo com a Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá 

outras providências, assinale a alternativa incorreta: 

I - Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, 

e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, e de imediato será julgado e condenado nas formas da 

lei. 

II – É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde - SUS, 

garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a 

prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam 

preferencialmente os idosos. 

III - Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos serão objetos de notificação 

compulsória pelos serviços públicos e privados à autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente 

comunicados por eles a quaisquer dos seguintes órgãos: autoridade policial; Ministério Público; Conselho 

Municipal do Idoso; Conselho Estadual do Idoso; Conselho Nacional do Idoso, Conselho Tutelar. 

IV - Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é vedada a discriminação, sendo fixada a idade 

máxima de 75 anos, inclusive para concursos, ressalvados os casos em que a natureza do cargo o exigir. 

 

a) (  ) As alternativas I e III estão corretas 

b) (   ) A alternativa II está errada 



c) (   ) A alternativa IV está correta 

d) (   ) Todas as alternativas estão erradas. 

 
QUESTÃO 20 

 Observe as afirmações abaixo a respeito do NOB – SUAS 2012, assinale a alternativa correta: 

I - A assistência social, como política pública de seguridade social, vem passando por profundas transformações 

a partir da Constituição de 1988. O SUAS, instituído pela Política Nacional de Assistência Social (PNAS), foi 

criado através de  Lei no ano de 2011, garantiu no ordenamento jurídico brasileiro inúmeras conquistas 

efetivadas ao longo desses anos. 

 

II - A Norma trouxe responsabilidades com relação ao gestor da política, no âmbito da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, sendo que, em relação a estes últimos, foram definidos três níveis de gestão: 

Inicial, Básica e Plena, que estabeleceram uma gradualidade na assunção das responsabilidades pelos 

Municípios de acordo com a organização do sistema local de assistência social. 

 

III - Tem-se como marco importante na oferta qualificada de serviços do SUAS no que diz à definição das 

metas de desenvolvimento dos CRAS, pois propõe a pactuação de prioridades e metas de aprimoramento da 

gestão, do controle social, dos serviços, e dos programas, projetos e benefícios socioassistenciais. 

 

 

a) (   ) Apenas I e II estão corretas. 

b) (   ) Apenas II e III estão corretas. 

c) (   ) Apenas I e III estão corretas 

d) (   ) Todas estão corretas 

 

_______________________________________________________________________________________  
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Caderno de Prova 

Este caderno de prova contém 20 questões de múltipla escolha 

Português Matemática Total Valor por questão Valor máximo 

10 questões 10 questões 20 questões 1 ponto 20 pontos 

 

1) Verifique se o caderno está completo ou se há alguma imperfeição gráfica que possa gerar ilegibilidade 

ou dúvidas. Se necessário, peça a substituição deste caderno antes de iniciar a prova; 

2) Leia cuidadosamente o que está proposto; 

3) As respostas das questões deverão ser marcadas exclusivamente com um X dentro dos parênteses (X), 

com caneta esferográfica de tinta preta ou azul para registrar as alternativas escolhidas; 

4) Para cada questão existe apenas uma alternativa correta. Caso o candidato marque mais de uma 

alternativa em determinada questão ou não marque nenhuma, a questão será anulada; 

5) Questões com rasuras serão anuladas; 

6) Caso queira, o candidato poderá utilizar a última folha, em branco, para rascunho; 

7) Os fiscais não estão autorizados a fornecer informações acerca do conteúdo desta prova. 
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DATA DE NASCIMENTO 

                              

 

_________________________________________________________________ 
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COMPANHEIROS ATÉ A MORTE 

 

 
Era uma vez, em um reino distante, dois companheiros que nutriam uma amizade verdadeiramente 

inabalável. A força e a beleza desse sentimento eram conhecidas e admiradas por todos. Até que essa amizade 

um dia foi posta à prova. Contrariamente com as constantes críticas de Pítias, o rei mandou chamá-lo, 

juntamente com seu amigo Damon. 

             Por defender seus princípios, Pítias foi acusado de traição e condenado à morte. Antes de ser preso, 

porém, solicitou a realização de um último desejo: que lhe permitissem despedir-se da família. O rei relutou, 

mas acabou sendo convencido por Damon, que, demonstrando total confiança em Pítias, ofereceu-se para 

morrer no lugar do amigo caso ele fugisse. 

             Dessa forma, conforme o combinado, Damon foi levado à prisão e Pítias foi ao encontro de sua 

família. À medida que os dias corriam, os guardas passaram a zombar do prisioneiro, dizendo que o “tão leal 

amigo” o havia abandonado. 

             Eis que chegou o dia da execução. A cidade toda se perguntava como um amigo tão fiel fora 

entregue à própria sorte. O rei mandou o prisioneiro ser trazido. Os guardas o posicionaram no meio da praça 

lotada. O silêncio imperava. E quando Damon já estava com a corda no pescoço, Pítias gritou, no meio da 

multidão: 

            ___ Eu voltei! Não o matem! 

             Estava esgotado, ferido, cambaleante. Ainda assim, arranjou forças para abraçar Damon e 

comemorar o fato de tê-lo encontrado com vida, apesar de seu atraso. Emocionado, explicou que seu navio 

naufragara durante uma tempestade, e que bandidos o haviam atacado na estrada. Apesar de todos os 

contratempos, jamais perdera a esperança de chegar a tempo de salvar o amigo da morte. 

             Ao presenciar a cena, o rei foi vencido pela beleza daquele momento. Declarou então revogada a 

sentença. Era a primeira vez que presenciava evidências de tão elevado grau de amizade, lealdade e fé. Assim, o 

rei concedeu-lhes a liberdade, solicitando em troca que os dois companheiros lhe ensinassem como construir 

tão sólida amizade. 

                                                           Adaptado de fábula de William J. Bennett 

 

QUESTÃO 01 

O texto “Companheiros até a morte” é: 

a) (   ) Uma fábula 

b) (   ) Uma notícia 

c) (   ) Uma receita 

d) (   ) Uma carta 

 

PORTUGUÊS 



QUESTÃO 02 

De acordo com o texto, marque a alternativa incorreta: 

a) (   ) Descontente com críticas, o rei mandou chamar Pítias juntamente com seu amigo Damon. 

b) (   ) Pítias foi acusado de adultério e condenado à morte. 

c) (   ) O atraso de Pítias justificou-se por uma série de contratempos. 

d) (   ) A demonstração de amizade de Pítias e Damon comoveu o rei e o revogar a sentença de morte. 

 

QUESTÃO 03 

O valor humano expresso no texto trata-se de: 

 

a) (   ) Perdão 

b) (   ) Bondade 

c) (   ) Amizade 

d) (   ) Compaixão  

 

QUESTÃO 04 

No trecho: “Dessa forma, conforme o combinado, Damon foi levado à prisão e Pítias foi ao 

encontro de sua família”, há quantos substantivos próprios? 

 

a) (   ) Um 

b) (   ) Dois 

c) (   ) Três 

d) (   ) Nenhum 

 

QUESTÃO 05 

Observe a charge e responda: 

 

De acordo com a Nova Ortografia, não se acentua mais a palavra IDEIAS. Com base nesta afirmação, assinale 

a alternativa que não segue a mesma regra da referida palavra: 

 

a) (   ) veem 

b) (   ) jiboia 

c) (   ) asteroide 

d) (   ) paranoico 



QUESTÃO 06 

Há uma alternativa cujas separações de sílabas estão incorretas, qual? 

a) (   ) FO-LHA/ CHU-VA/TER-RA/ 

b) (   ) SAÚ-DE/ MA-GIA/ PAS-SA-RO/  

c) (   ) CA-DE-A-DO/ FLAU-TA/ I-GUAL 

d) (   ) AB-DO-MEM/ PNEU-MO-NI-A/ EX-CE-ÇÃO 

 

QUESTÃO 07 

O uso da pontuação está adequado em: 

a) (   ) José, era um homem alto, magro e ágil. 

b) (   ) São Luís, é uma bela cidade. 

c) (   ) Maria gostava de cozinhar, lavar e passar. 

d) (   ) O marido na cama, foi despertado pela esposa. 

 

********************************************************************************** 

 

Bolo formigueiro 

 

Paula e André acordaram felizes naquele dia. Afinal era sexta-feira. E toda a sexta-feira tinha bolo 

gostoso na casa deles. Parecia realmente que seria mais uma sexta como todas as outras, até que souberam que 

o bolo que sua mãe faria chamava-se formigueiro. 

Os dois ficaram pensando que tal bolo seria aquele. Então, decidiram observar sua mãe para que 

pudessem descobrir se no bolo iam formigas de verdade. Quando a mãe de Paula e André começou a fazer o 

bolo, os dois foram espiar. Eles perceberam que junto dos ingredientes havia um pacote cheinho de coisinhas 

pretas e acharam que eram formigas. 

O bolo ficou pronto. Mas quem disse que eles queriam comer? A mãe ficou preocupada, pois sabia que 

eles adoravam bolo e foi logo perguntando por que não comiam. Depois da explicação a mãe riu muito e 

mostrou a eles que o que viram não eram formigas no pacote, mas sim chocolate granulado. 

 

QUESTÃO 08 

De acordo com o texto: 

a) (   ) Todas as manhãs, a mãe de André e Paula fazia um bolo. 

b) (   ) A mãe colocou chocolates em forma de formigas no bolo. 

c) (   ) Paula e André ficaram receosos e não comeram o bolo. 

d) (   ) A mãe ficou chateada por conta das crianças não comerem o bolo formigueiro. 

 

 

 



QUESTÃO 09 

São substantivos próprios presentes no texto: 

a) (   ) Paula e André 

b) (   ) Bolo e formigas 

c) (   ) Mas e mais 

d) (   ) Espiar e riu 

 

QUESTÃO 10 

 Adjetivo é a palavra que expressa uma qualidade ou característica do ser e se "encaixa" diretamente 

ao lado de um substantivo. Considerando essa afirmação, assinale a opção em que há uso de adjetivo na frase: 

a) (   ) “E toda a sexta-feira tinha bolo gostoso na casa deles.” 

b) (   ) “O bolo ficou pronto.” 

c) (   ) “Souberam que o bolo que sua mãe faria chamava-se formigueiro.” 

d) (   ) “Eles perceberam que junto dos ingredientes havia um pacote cheinho de coisinhas” 

 

 

 

 

QUESTÃO 11 

Vera tem três filhos: Amanda, Bruno e Vitória. Quando Bruno nasceu, Vera tinha 28 anos, Amanda 

tinha 5 anos e Vitória nasceu dois anos depois. Hoje, Bruno está completando 8 anos. Qual a idade de Vera e 

Vitória, respectivamente? 

a) (   ) 30 anos e 13 anos 

b) (   ) 35 anos e 13 anos 

c) (   ) 36 anos e 10 anos 

d) (   ) 36 anos e 6 anos 

 

QUESTÃO 12 

Kênia, diretora de uma escola, comprou 175 brinquedos para presentear os alunos. Suponhamos que 

25 brinquedos custaram R$ 32,50 cada, 43 custaram R$ 24,20, e o restante custou R$ 16,40. Quanto Kênia 

gastou no total? 

a) (   ) R$ 1.040.60 

b) (   ) R$ 1.754,80 

c) (   ) R$ 2.795,40 

d) (   ) R$ 3.607,90 

 

 

 

MATEMÁTICA 



QUESTÃO 13 

Um coletor de lixo percorre diariamente 120 km. Suponhamos que o mesmo trabalhe de segunda à 

sexta e que a quantidade de dias úteis no mês é de 20 dias. Quantos quilômetros o coletor percorre ao final de 

um mês de serviço? 

a) (   ) R$ 1.040.60 

b) (   ) R$ 1.754,80 

c) (   ) R$ 2.795,40 

d) (   ) R$ 3.607,90 

 

QUESTÃO 14 

Jorge acabou de comprar um salão de festas e resolveu trocar a cerâmica do mesmo. A empresa contratada para 

realizar a obra mediu e informou que a salão tem 34 metros de largura e 65 metros de comprimento. A partir 

dessas dimensões qual a área total do salão? 

a) (   ) 99 m² 

b) (   ) 198 m² 

c) (   ) 2.210 m² 

d) (   ) 2.600 m² 

 

QUESTÃO 15 

Antônio José, dono de uma grande fazenda produtora de grãos, comprou uma caminhonete Ford 

Ranger cuja capacidade de carga é de 1.457 kg. Este ano, para conseguir efetuar uma encomenda em tempo 

hábil, ele terá que utilizar a carroceria de sua caminhonete. Sabendo que cada saco de grãos pesa 

aproximadamente 55 kg, qual a quantidade máxima de sacos que Antônio José poderá colocar em seu veículo 

desde que não ultrapasse a capacidade de carga recomendada? 

a) (   ) 23 sacos 

b) (   ) 25 sacos 

c) (   ) 26 sacos 

d) (   ) 28 sacos 

 

QUESTÃO 16 

Um carro popular brasileiro faz 13 km por litro de combustível, quando abastecido com gasolina. 

Sabendo que a distância entre São Luís de Montes Belos, Goiás, e Barra do Garças, Mato Grosso, é de 290 km, 

quantos litros de combustível aproximadamente serão gastos para percorrer essa distância considerando a ida e 

a volta? 

a) (   ) 22 litros 

b) (   ) 30 litros 

c) (   ) 44 litros 

d) (   ) 58 litros 



QUESTÃO 17 

Dona Ana foi à feira. Comprou 1 dúzia de laranjas, um saquinho com 20 maçãs, 2 dúzias de 

bananas e 4 peras. Chegando em casa, seu marido comeu 1 laranja, 1 maçã e 3 bananas. Seu filho Arthur comeu 

1 laranja, 1 maçã, 3 bananas e 1 pera. Sua neta Amanda comeu 1 laranja, 1 maçã, 2 bananas e nenhuma pera. 

Quantas bananas restaram na cesta? 

a) (   ) 6 unidades 

b) (   ) 8 unidades 

c) (   ) 16 unidades 

d) (   ) 21 unidades 

 

QUESTÃO 18 

 José é vaqueiro. No ano de 2016, ele recebeu mensalmente o valor de R$ 880,00. Quanto José 

recebeu ao final de um trimestre naquele ano? 

a) (   ) R$ 880,00 

b) (  ) R$ 1.320,00 

c) (   ) R$ 2.640,00 

d) (   ) R$ 5.280,00 

e)  

QUESTÃO 19 

 Oba! Hoje saiu o pagamento. Sou funcionária de uma empresa de limpeza urbana e recebo mensalmente o 

valor líquido de R$ 1.157,00. Fui ao banco, efetuei um saque de R$ 650,00, e fui pagar contas e fazer compras. 

Fui à loja de calçados e quitei uma dívida de 80,00. Na loja de roupas, comprei uma camiseta de R$ 110,00 

para presentear um amigo. No supermercado, gastei R$ 168,00; na padaria R$ 6,00 e no açougue R$ 32,00. 

Respectivamente, qual o valor que restou na conta bancária e o que sobrou em minha carteira? 

a) R$ 507,00 e R$ 396,00 

b) R$ 650,00 e R$ 507,00 

c) R$ 254,00 e R$ 507,00 

d) R$ 507,00 e R$ 254,00 

 

QUESTÃO 20 

 Nathália, aluna de uma escola municipal de São Luís de Montes Belos, tirou as seguintes médias bimestrais 

durante o ano:  

 



 Com uma pane, o sistema de informática da escola não gerou a média final das disciplinas. Assim, a Secretária 

Geral terá que calcular manualmente. Ajude-a, qual a média anual de Nathália na disciplina de Português e 

Ciências? 

a) (   ) 8,75 e 9,37 

b) (   ) 6,12 e 9,3 

c) (   ) 5,75 e 6 

d) (   ) 4,87 e 6 
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Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Paulo Freire defende a ideia de que: “A criança terá 

uma escola na qual sua linguagem seja respeitada (...) Uma escola em que a criança aprenda a sintaxe 

dominante, mas sem desprezo pela sua (...). Esses oito milhões de meninos que vêm da periferia do Brasil (...). 

Precisamos respeitar a sua sintaxe mostrando que a sua linguagem é bonita e gostosa, às vezes, é mais bonita 

que a minha. E mostrando tudo isso, dizer a ele: Mas para tua própria vida, tu precisas dizer ‘a gente chegou’ 

em vez de dizer ‘a gente cheguemos’. Isso é diferente, ‘a abordagem’ é diferente. É assim que queremos 

trabalhar, com abertura, mas dizendo a verdade.” 

 

QUESTÃO 01 

A posição defendida pelo Professor Paulo Freire com relação à correção dos erros gramaticais é que 

a escola: 

a) (    ) Deve impor uma sintaxe dominante objetivando educar as crianças para o ingresso na sociedade. 

b) (   ) Precisa mostrar às crianças que é necessário dominar a norma culta, caso contrário não se adequarão 

aos moldes de “sobrevivência” da sociedade. 

c) (    ) Deve incentivar a utilização da linguagem coloquial visto que bonita e gostosa, e atende aos patrões 

exigidos pela sociedade.  

d) (   ) Deve respeitar a norma popular que a criança aprende em seu meio social e que a escola deve 

contribuir no sentido de somar à ela outra classe 

***************************************************************************************** 

 “Não é o homem um mundo pequeno que está dentro do mundo grande, mas é um mundo grande 

que está dentro do pequeno. Baste por prova o coração humano, que, sendo uma pequena parte do homem, 

excede na capacidade a toda grandeza do mundo. (...) O mar, com ser um monstro indômito, chegando às 

areias, para; as árvores, onde as põem, não se mudam; os peixes contentam-se com o mar, as aves com o ar, os 

outros animais com a terra. Pelo contrário, o homem, monstro ou quimera de todos os elementos, em nenhum 

lugar para, com nenhuma fortuna se contenta, nenhuma ambição ou apetite o falta: tudo confunde e como é 

maior que o mundo, não cabe nele.” 

(Pe. Antônio Vieira) 

QUESTÃO 02 

No texto supra, Pe. Vieira afirma que o homem é “um mundo grande” dentro de um “mundo 

pequeno”. Considerando essa afirmação, os argumentos que o levaram a defender essa ideia são: 

a) (   ) O homem é incapaz de conviver de forma sustentável com a natureza. 

b)  (   ) O homem, ao contrário de outros animais, consegue se adaptar a qualquer ambiente. 

c) (   ) O homem é um ser inconstante, mutável e nada o satisfaz. 

d) (   ) O homem, por sua natureza, deve lançar mão de todos os recursos possíveis para conseguir seus 

objetivos. 

PORTUGUÊS 



QUESTÃO 03 

Assinale a alternativa em que as palavras são acentuadas graficamente pela mesma razão que a 

palavra “indômito”. 

a) (   ) efêmero – antídoto – bávaro – caráter – europeia 

b) (   ) cônjuge – míope – anêmona – íngreme – êxodo 

c) (   ) sótão - déspota – vórtice – plêiade – ágape  

d) (   ) metástase – estéril – rubéola – ípsilon –  cromossomo 

 

QUESTÃO 04 

 Observe: “Quando se trata de trabalho científico * duas coisas devem ser consideradas * uma é a 

contribuição teórica que o trabalho oferece * a outra é o valor prático que possa ter*” Considerando a frase 

supra, qual a opção em que os sinais de pontuação indicados podem substituir os asteriscos? 

a) (   ) Vírgula, vírgula, ponto e ponto 

b) (   ) Dois-pontos, vírgula, ponto e vírgula. 

c) (   ) Vírgula, dois pontos, virgula e ponto 

d) (   ) Vírgula, dois pontos, ponto e vírgula e ponto 

 

QUESTÃO 05 

A ortografia das palavras pega muita gente. Qual alternativa abaixo apresenta a escrita correta? 

a) (   ) Esseção 

b) (   ) Exceção 

c) (   ) Excessão 

d) (   ) Exeção 

 

QUESTÃO 06 

 Parônimas são palavras que possuem semelhança na pronuncia e na grafia, porém têm significação 

diversa. Assim, respectivamente, as palavras ratificar e retificar significam: 

a) (   ) Eliminar ratos e consertar 

b) (   ) Criar ratos e aprovar 

c) (   ) Confirmar e alinhar 

d) (   ) Reafirmar e consertar 

 

QUESTÃO 07 

Assinale a opção em que há concordância inadequada: 

a) (   ) A maioria dos estudiosos acha difícil uma solução para o problema. 

b) (   ) Deve haver bons motivos para a sua recusa. 

c) (   ) De casa à escola é três quilômetros. 

d) (   ) Nem uma nem outra questão é difícil. 



 

 

QUESTÃO 08 

A distância entre a cidade X e a cidade Y é de 240,00 km. Um carro popular, usando apenas 

gasolina, percorre 13 km com cada litro de combustível; usando apenas álcool, percorre 10 km com cada litro. 

Se o litro de gasolina custa R$ 3,58, qual deve ser o preço do litro de álcool para que os gastos com esses 

combustíveis sejam iguais? 

a) (   ) R$ 1,60 

b) (   ) R$ 1,99 

c) (   ) R$ 2,48 

d) (   ) R$ 2,75  

 

QUESTÃO 09 

Na compra de uma televisão de 32” obtive desconto de 12% por ter realizado o pagamento à vista. 

Paguei pelo aparelho o valor de R$ 1.659,00. O valor original do produto era de: 

a) (   ) R$ 1.791,72 

b) (   ) R$ 1.824,90 

c) (   ) R$ 1.858.08 

d) (   ) R$ 1.907,85 

 

QUESTÃO 10 

Jair é dono de uma olaria e recebeu um grande pedido para atender a execução de uma cooperativa 

habitacional. Ele trabalhou 8 horas diárias, durante 60 dias, para entregar 80.000 tijolos de 15 cm X 30 cm. 

Qual a carga horária diária Jair deveria ter trabalhado para entregar a metade essa encomenda em 20 dias? 

a) (   ) Cerca de 4 horas e 45 minutos 

b) (   ) Cerca de 5 horas e 20 minutos 

c) (   ) Cerca de 6 horas e 10 minutos 

d) (   ) Cerca de 8 horas e 30 minutos 

 

QUESTÃO 11 

Rafael é praticante de atividades físicas. Na modalidade de natação, ele nada 2.100 metros em 30 

minutos. Se ele nadar na mesma constância durante 4 horas, quantos km terá nadado? 

a) (   ) 2.1 km 

b) (   ) 4.2 km 

c) (   ) 8.4 km 

d) (   ) 16.8 km 

 

 

MATEMÁTICA 



QUESTÃO 12 

A forma irredutível das seguintes frações é: 

 

7
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5
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− 
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5
 

a) (   ) 
42

50
   e   

25

12
 

 

b) (   ) 
6

8
   e    

1

2
 

 

c) (   ) 
12

16
   e    

1

2
 

 

d) (   ) 
23

15
   e   

13

15
 

 

 

QUESTÃO 13 

Rodrigo, professor universitário, não aguentando mais de ouvir sua mãe reclamar de dor nas costas, 

procurou uma conhecida loja de revenda de colchões. Ao adentrar naquele estabelecimento comercial deparou-

se com a seguinte propaganda: 

 

Considerando a frase constante na propaganda, Rodrigo pensou: Se 

tenho 49 anos, quanto tempo já passei dormindo? 

a) (   ) Cerca de 16 anos e 2 meses 

b) (   ) Cerca de 16 anos e 2,5 meses 

c) (   ) Cerca de 16 anos e 3 meses 

d) (   ) Cerca de 16 anos e 4 meses 

 

 

QUESTÃO 14 

Os primeiros registros de corridas de ciclismo de estrada datam do século XIX. Visando promover o 

ciclismo e demonstrar que a bicicleta viável como meio de transporte para cobrir grandes distâncias, em 1869 

aconteceu a primeira prova entre duas cidades percorrendo a distância de 123 km entre Paris e Ruão. O 

vencedor, James Moore gastou 10 horas e 30 minutos para completar o percurso. Considerando o texto supra, 

qual a velocidade média do ciclista neste percurso? 

a)  (   ) 11,7 km/h 

b) (   ) 12,3 km/h 

c) (   ) 19 km/h 

d) (   ) 23 km/h 

 



 

 

 

QUESTÃO 15 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/1996 (LDB), estabelece as 

diretrizes e bases da educação brasileira; assim expressa componentes do currículo escolar que devem ser 

respeitados nas instituições de ensino. De acordo com a LDB, assinale a alternativa correta. 

a) (   )  Sabendo que o art. 26 da LDB prescreve que os “currículos do ensino fundamental devem ter uma 

base nacional comum a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por 

uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da 

economia e da clientela”, é correto afirmar que esse é o único artigo da LDB que se refere ao currículo 

escolar.  

b) (   )  A LDB chama de parte diversificada do currículo dos conteúdos específicos que foram 

regulamentados nas diretrizes curriculares. Desse modo, o que se conclui é que a LDB manifesta-se 

desfavoravelmente acerca da educação que respeite e valide os saberes populares para a formação do 

currículo escolar.  

c) (   )  Sabendo que o art.1º da LDB afirma que a “educação abrange processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 

pesquisa, nos movimentos sociais e organização da sociedade civil e nas manifestações culturais”. É 

correto afirmar que, ao definir a educação, a LDB não apresenta diretrizes a respeito do conceito de 

currículo escolar.  

d) (   )  De acordo com a LDB, a cultura constitui-se em mais um relevante recurso pedagógico que auxilia 

no desenvolvimento das atividades de cunho educativo. A tarefa do educador seria a da manipulação 

(pedagógica) adequada da vivência cultural das crianças.  

 

QUESTÃO 16 

Quando a avaliação é, para o aluno, um instrumento de tomada de consciência de suas conquistas, 

dificuldades e possibilidades para reorganização de sua tarefa de aprender e, para a escola, é uma possibilidade 

de definição de prioridades, ela é concebida como  

a) (   )  Perspectiva autoritária, com o caráter de terminalidade e de medição de conteúdos aprendidos 

arraigados nas práticas escolares.  

b) (   )  Instrumento de repressão e controle das ações dos alunos.  

c) (   )  Instrumento de medida aplicado em momento distinto do processo educativo, com o fim de 

averiguar resultados do processo.  

d) (   )  Contínua e sistemática, por meio da interpretação qualitativa do conhecimento construído pelo 

aluno.  

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 



QUESTÃO 17 

É um instrumento teórico-metodológico que visa ajudar a enfrentar os desafios do cotidiano da 

escola, só que de uma forma refletida, consciente, sistematizada, orgânica e que é essencialmente, participativa. 

Estamos falando da(o): 

a) (   ) Plano de aula; 

b) (   ) Prestação de contas; 

c) (   ) Projeto Político Pedagógico; 

d) (   ) Conselho Escolar. 

 

QUESTÃO 18 

Sobre a relação entre o aprendizagem e o desenvolvimento do indivíduo, e de acordo com a 

abordagem Vigotsk analise as sentenças abaixo: 

I - De acordo com Vigotsky aprendizagem e desenvolvimento não deveriam ser confundidos, mas também não 

poderiam ser analisados isoladamente.  

II - A hipótese Vigotskyana pontuava que o ensino só seria efetivo quando apontasse para o desenvolvimento. 

III - A aprendizagem, segundo Vigotsky, é um aspecto necessário e universal no processo de desenvolvimento 

das funções psicológicas organizadas cultural e especificamente humanas.  

De acordo com as afirmações acima, a alternativa correta é: 

a) (   ) V V V  

b) (   ) V F F  

c) (   ) V V F  

d) (   ) F F V 

 

QUESTÃO 19 

Sobre os problemas de desenvolvimento cognitivo que as crianças podem enfrentar, afetando o seu 

rendimento escolar, pode-se afirmar que está correto o que se afirma em:  

a) (   ) A hiperatividade caracteriza-se pelo baixo rendimento escolar;  

b) (   ) Entre os sintomas que caracterizam a Hiperatividade está o déficit de memória;  

c) (   ) A Discalculia apresenta-se na dificuldade em trabalhar com sinais numéricos e geométricos;  

d) (   ) As condições sócio-econômicas estão intimamente relacionadas com a Dislexia 

 

QUESTÃO 20 

Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente deverão 

obrigatoriamente comunicados a qual órgão local, sem prejuízo de outras providências legais.  

a) (   ) Fórum  

b) (   ) Conselho Tutelar  

c) (   ) Hospital  

d) (   ) Polícia Militar 



 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASCUNHO 



 

ESTADO DE GOIÁS 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS 

 

  
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CARGO: PSICÓLOGO 

(ENSINO SUPERIOR) 

Domingo, 18 de junho de 2017 

 

Caderno de Prova 

Este caderno de prova contém 20 questões de múltipla escolha 

Português Matemática Total Valor por questão Valor máximo 

10 questões 10 questões 20 questões 1 ponto 20 pontos 

 

1) Verifique se o caderno está completo ou se há alguma imperfeição gráfica que possa gerar ilegibilidade 

ou dúvidas. Se necessário, peça a substituição deste caderno antes de iniciar a prova; 

2) Leia cuidadosamente o que está proposto; 

3) As respostas das questões deverão ser marcadas exclusivamente com um X dentro dos parênteses (X), 

com caneta esferográfica de tinta preta ou azul para registrar as alternativas escolhidas; 

4) Para cada questão existe apenas uma alternativa correta. Caso o candidato marque mais de uma 

alternativa em determinada questão ou não marque nenhuma, a questão será anulada; 

5) Questões com rasuras serão anuladas; 

6) Caso queira, o candidato poderá utilizar a última folha, em branco, para rascunho; 

7) Os fiscais não estão autorizados a fornecer informações acerca do conteúdo desta prova. 

_________________________________________________________________________________________ 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

 

NOME COMPLETO DO CANDIDATO – PREENCHA COM LETRA DE FORMA 

                              

                              

 

DATA DE NASCIMENTO 

                              

 

_________________________________________________________________ 

ASSINATURA DO CANDIDATO 



 

 

 

Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Paulo Freire defende a ideia de que: “A criança terá 

uma escola na qual sua linguagem seja respeitada (...) Uma escola em que a criança aprenda a sintaxe 

dominante, mas sem desprezo pela sua (...). Esses oito milhões de meninos que vêm da periferia do Brasil (...). 

Precisamos respeitar a sua sintaxe mostrando que a sua linguagem é bonita e gostosa, às vezes, é mais bonita 

que a minha. E mostrando tudo isso, dizer a ele: Mas para tua própria vida, tu precisas dizer ‘a gente chegou’ 

em vez de dizer ‘a gente cheguemos’. Isso é diferente, ‘a abordagem’ é diferente. É assim que queremos 

trabalhar, com abertura, mas dizendo a verdade.” 

 

QUESTÃO 01 

A posição defendida pelo Professor Paulo Freire com relação à correção dos erros gramaticais é que 

a escola: 

a) (    ) Deve impor uma sintaxe dominante objetivando educar as crianças para o ingresso na sociedade. 

b) (   ) Precisa mostrar às crianças que é necessário dominar a norma culta, caso contrário não se adequarão 

aos moldes de “sobrevivência” da sociedade. 

c) (    ) Deve incentivar a utilização da linguagem coloquial visto que bonita e gostosa, e atende aos patrões 

exigidos pela sociedade.  

d) (   ) Deve respeitar a norma popular que a criança aprende em seu meio social e que a escola deve 

contribuir no sentido de somar à ela outra classe 

***************************************************************************************** 

 “Não é o homem um mundo pequeno que está dentro do mundo grande, mas é um mundo grande 

que está dentro do pequeno. Baste por prova o coração humano, que, sendo uma pequena parte do homem, 

excede na capacidade a toda grandeza do mundo. (...) O mar, com ser um monstro indômito, chegando às 

areias, para; as árvores, onde as põem, não se mudam; os peixes contentam-se com o mar, as aves com o ar, os 

outros animais com a terra. Pelo contrário, o homem, monstro ou quimera de todos os elementos, em nenhum 

lugar para, com nenhuma fortuna se contenta, nenhuma ambição ou apetite o falta: tudo confunde e como é 

maior que o mundo, não cabe nele.” 

(Pe. Antônio Vieira) 

QUESTÃO 02 

No texto supra, Pe. Vieira afirma que o homem é “um mundo grande” dentro de um “mundo 

pequeno”. Considerando essa afirmação, os argumentos que o levaram a defender essa ideia são: 

a) (   ) O homem é incapaz de conviver de forma sustentável com a natureza. 

b)  (   ) O homem, ao contrário de outros animais, consegue se adaptar a qualquer ambiente. 

c) (   ) O homem é um ser inconstante, mutável e nada o satisfaz. 

d) (   ) O homem, por sua natureza, deve lançar mão de todos os recursos possíveis para conseguir seus 

objetivos. 

PORTUGUÊS 



QUESTÃO 03 

Assinale a alternativa em que as palavras são acentuadas graficamente pela mesma razão que a 

palavra “indômito”. 

a) (   ) efêmero – antídoto – bávaro – caráter – europeia 

b) (   ) cônjuge – míope – anêmona – íngreme – êxodo 

c) (   ) sótão - déspota – vórtice – plêiade – ágape  

d) (   ) metástase – estéril – rubéola – ípsilon –  cromossomo 

 

QUESTÃO 04 

 Observe: “Quando se trata de trabalho científico * duas coisas devem ser consideradas * uma é a 

contribuição teórica que o trabalho oferece * a outra é o valor prático que possa ter*” Considerando a frase 

supra, qual a opção em que os sinais de pontuação indicados podem substituir os asteriscos? 

a) (   ) Vírgula, vírgula, ponto e ponto 

b) (   ) Dois-pontos, vírgula, ponto e vírgula. 

c) (   ) Vírgula, dois pontos, virgula e ponto 

d) (   ) Vírgula, dois pontos, ponto e vírgula e ponto 

 

QUESTÃO 05 

A ortografia das palavras pega muita gente. Qual alternativa abaixo apresenta a escrita correta? 

a) (   ) Esseção 

b) (   ) Exceção 

c) (   ) Excessão 

d) (   ) Exeção 

 

QUESTÃO 06 

 Parônimas são palavras que possuem semelhança na pronuncia e na grafia, porém têm significação 

diversa. Assim, respectivamente, as palavras ratificar e retificar significam: 

a) (   ) Eliminar ratos e consertar 

b) (   ) Criar ratos e aprovar 

c) (   ) Confirmar e alinhar 

d) (   ) Reafirmar e consertar 

 

QUESTÃO 07 

Assinale a opção em que há concordância inadequada: 

a) (   ) A maioria dos estudiosos acha difícil uma solução para o problema. 

b) (   ) Deve haver bons motivos para a sua recusa. 

c) (   ) De casa à escola é três quilômetros. 

d) (   ) Nem uma nem outra questão é difícil. 



 

 

QUESTÃO 08 

A distância entre a cidade X e a cidade Y é de 240,00 km. Um carro popular, usando apenas 

gasolina, percorre 13 km com cada litro de combustível; usando apenas álcool, percorre 10 km com cada litro. 

Se o litro de gasolina custa R$ 3,58, qual deve ser o preço do litro de álcool para que os gastos com esses 

combustíveis sejam iguais? 

a) (   ) R$ 1,60 

b) (   ) R$ 1,99 

c) (   ) R$ 2,48 

d) (   ) R$ 2,75  

 

QUESTÃO 09 

Na compra de uma televisão de 32” obtive desconto de 12% por ter realizado o pagamento à vista. 

Paguei pelo aparelho o valor de R$ 1.659,00. O valor original do produto era de: 

a) (   ) R$ 1.791,72 

b) (   ) R$ 1.824,90 

c) (   ) R$ 1.858.08 

d) (   ) R$ 1.907,85 

 

QUESTÃO 10 

Jair é dono de uma olaria e recebeu um grande pedido para atender a execução de uma cooperativa 

habitacional. Ele trabalhou 8 horas diárias, durante 60 dias, para entregar 80.000 tijolos de 15 cm X 30 cm. 

Qual a carga horária diária Jair deveria ter trabalhado para entregar a metade essa encomenda em 20 dias? 

a) (   ) Cerca de 4 horas e 45 minutos 

b) (   ) Cerca de 5 horas e 20 minutos 

c) (   ) Cerca de 6 horas e 10 minutos 

d) (   ) Cerca de 8 horas e 30 minutos 

 

QUESTÃO 11 

Rafael é praticante de atividades físicas. Na modalidade de natação, ele nada 2.100 metros em 30 

minutos. Se ele nadar na mesma constância durante 4 horas, quantos km terá nadado? 

a) (   ) 2.1 km 

b) (   ) 4.2 km 

c) (   ) 8.4 km 

d) (   ) 16.8 km 

 

 

MATEMÁTICA 



QUESTÃO 12 

A forma irredutível das seguintes frações é: 
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QUESTÃO 13 

Rodrigo, professor universitário, não aguentando mais de ouvir sua mãe reclamar de dor nas costas, 

procurou uma conhecida loja de revenda de colchões. Ao adentrar naquele estabelecimento comercial deparou-

se com a seguinte propaganda: 

 

Considerando a frase constante na propaganda, Rodrigo pensou: Se 

tenho 49 anos, quanto tempo já passei dormindo? 

a) (   ) Cerca de 16 anos e 2 meses 

b) (   ) Cerca de 16 anos e 2,5 meses 

c) (   ) Cerca de 16 anos e 3 meses 

d) (   ) Cerca de 16 anos e 4 meses 

 

 

QUESTÃO 14 

Os primeiros registros de corridas de ciclismo de estrada datam do século XIX. Visando promover o 

ciclismo e demonstrar que a bicicleta viável como meio de transporte para cobrir grandes distâncias, em 1869 

aconteceu a primeira prova entre duas cidades percorrendo a distância de 123 km entre Paris e Ruão. O 

vencedor, James Moore gastou 10 horas e 30 minutos para completar o percurso. Considerando o texto supra, 

qual a velocidade média do ciclista neste percurso? 

a)  (   ) 11,7 km/h 

b) (   ) 12,3 km/h 

c) (   ) 19 km/h 

d) (   ) 23 km/h 

 



 

 

QUESTÃO 15 

De acordo com o Código de Ética Profissional do Psicólogo “toda profissão define-se a partir de um 

corpo de práticas que busca atender demandas sociais, norteado por elevados padrões técnicos e pela existência 

de normas éticas que garantam a adequada relação de cada profissional com seus pares e com a sociedade como 

um todo”. 

Assim a atuação psicológica deve se guiar pelos seguintes princípios: 

I - O Psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da 

integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos.  

II. O Psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e 

contribuirá para quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

 III. O Psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade política, 

econômica, social e cultural dos indivíduos. 

IV. O Psicólogo contribuirá para promover a universalização do acesso da população às informações. 

V. O Psicólogo zelará para que o exercício profissional seja efetuado com dignidade, aceitando situações em 

que a Psicologia esteja sendo aviltada.  

 

Considerando as sentenças supra, assinale a alternativa correta: 

 

a) (   ) As sentenças I, II e III estão corretas 

b) (   ) As sentenças I e V estão incorretas 

c) (   ) As sentenças II, IV e IV estão corretas 

d) (   ) As sentenças I, III e IV estão incorretas 

 

QUESTÃO 16 

A violência doméstica se configura como uma agressão ou violência praticada dentro do contexto 

de uma relação interpessoal significativa. A Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, conhecida por Lei Maria da 

Penha, cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. O artigo 7, em 

seu inciso II, dispõe que “qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da auto-estima ou que 

lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, 

comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, 

isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e 

limitação do direito de ir e vir”, pode ser entendida como: 

a) (   ) violência física 

b) (   ) violência sexual 

c) (   ) violência psicológica 

d) (   ) violência moral 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 



 

QUESTÃO 17 

Uma criança com 8 anos dá entrada em um pronto-socorro com histórico violência sexual, sendo o 

agressor um tio da menina. A criança é acompanhada de sua mãe, que alega nunca ter notado um 

comportamento estranho do acusado. Para atender essa situação, um psicólogo foi chamado para acompanhar a 

mãe e a criança. Sobre as atitudes do psicólogo diante do caso, assinale a alternativa incorreta: 

a) (   ) Deverá, obrigatoriamente, notificar o conselho tutelar, para providências legais e sociais, mas, 

primeiramente, acolher a criança e a mãe.  

b) (    ) Deverá  procurar um enfoque interdisciplinar, já que os resultados satisfatórios são mais facilmente 

alcançados quando existe um diálogo com outros profissionais de saúde.  

c) (    ) Deverá encaminhar a mãe e a criança para um psicólogo de uma unidade de referência, já que, na 

unidade de pronto socorro, não há tempo para trabalhar aspectos emocionais.  

d) (    ) Deverá acolher adequadamente a criança e também a mãe da criança, evitando atitudes que possam 

levar à revitimização.  

 

QUESTÃO 18 

Viviane mora em uma cidade interiorana e é mãe de dois meninos. Dependente, necessita de 

tratamento contra o alcoolismo. Do ponto de vista da colocação de crianças em famílias substitutas cujos 

familiares com laços biológicos estejam momentaneamente impedidos de exercerem suas funções, podemos 

afirmar que é preferível:  

a) (   ) que as crianças sejam adotadas o mais prontamente possível 

b) (   ) a colocação em lar substituto sob a forma de guarda 

c) (   ) que as crianças sejam encaminhadas para adoção internacional 

d) (   ) que o seja realizado o encaminhamento para o Conselho Tutelar para que este advirta os familiares 

  

QUESTÃO 19 

Sobre as sentenças abaixo, responda: 

I – As entidades que mantém programa de acolhimento institucional pode, em caráter excepcional e de 

urgência, acolher crianças e adolescentes sem prévia determinação da autoridade competente, devendo 

comunicar, em até 24 horas, o fato ao juiz da vara da infância e da juventude. 

II – A inclusão da criança ou do adolescente em programas de acolhimento familiar não terá precedência sobre 

seu acolhimento institucional. 

As sentenças acima são: 

a) (   ) Verdadeiras 

b) (   ) Falsas 

c) (   ) A primeira é verdadeira e a segunda é falsa 

d) (   ) A segunda é verdadeira e a primeira é falsa 

 



QUESTÃO 20 

O atendimento psicológico oferecido pelo CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) deve 

ofertar, exceto:  

a) Visitas e entrevistas domiciliares.  

b) Acompanhamento clínico de natureza psicoterapêutica.  

c) Articulações institucionais dentro e fora do território de abrangência do CRAS.  

d) Facilitação de grupos. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASCUNHO 



 

ESTADO DE GOIÁS 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS 

 

  
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CARGO: NUTRICIONISTA 

(ENSINO SUPERIOR) 

Domingo, 18 de junho de 2017 

 

Caderno de Prova 

Este caderno de prova contém 20 questões de múltipla escolha 

Português Matemática Total Valor por questão Valor máximo 

10 questões 10 questões 20 questões 1 ponto 20 pontos 

 

1) Verifique se o caderno está completo ou se há alguma imperfeição gráfica que possa gerar ilegibilidade 

ou dúvidas. Se necessário, peça a substituição deste caderno antes de iniciar a prova; 

2) Leia cuidadosamente o que está proposto; 

3) As respostas das questões deverão ser marcadas exclusivamente com um X dentro dos parênteses (X), 

com caneta esferográfica de tinta preta ou azul para registrar as alternativas escolhidas; 

4) Para cada questão existe apenas uma alternativa correta. Caso o candidato marque mais de uma 

alternativa em determinada questão ou não marque nenhuma, a questão será anulada; 

5) Questões com rasuras serão anuladas; 

6) Caso queira, o candidato poderá utilizar a última folha, em branco, para rascunho; 

7) Os fiscais não estão autorizados a fornecer informações acerca do conteúdo desta prova. 

_________________________________________________________________________________________ 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

 

NOME COMPLETO DO CANDIDATO – PREENCHA COM LETRA DE FORMA 

                              

                              

 

DATA DE NASCIMENTO 

                              

 

_________________________________________________________________ 

ASSINATURA DO CANDIDATO 



 

 

 

Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Paulo Freire defende a ideia de que: “A criança terá 

uma escola na qual sua linguagem seja respeitada (...) Uma escola em que a criança aprenda a sintaxe 

dominante, mas sem desprezo pela sua (...). Esses oito milhões de meninos que vêm da periferia do Brasil (...). 

Precisamos respeitar a sua sintaxe mostrando que a sua linguagem é bonita e gostosa, às vezes, é mais bonita 

que a minha. E mostrando tudo isso, dizer a ele: Mas para tua própria vida, tu precisas dizer ‘a gente chegou’ 

em vez de dizer ‘a gente cheguemos’. Isso é diferente, ‘a abordagem’ é diferente. É assim que queremos 

trabalhar, com abertura, mas dizendo a verdade.” 

 

QUESTÃO 01 

A posição defendida pelo Professor Paulo Freire com relação à correção dos erros gramaticais é que 

a escola: 

a) (    ) Deve impor uma sintaxe dominante objetivando educar as crianças para o ingresso na sociedade. 

b) (   ) Precisa mostrar às crianças que é necessário dominar a norma culta, caso contrário não se adequarão 

aos moldes de “sobrevivência” da sociedade. 

c) (    ) Deve incentivar a utilização da linguagem coloquial visto que bonita e gostosa, e atende aos patrões 

exigidos pela sociedade.  

d) (   ) Deve respeitar a norma popular que a criança aprende em seu meio social e que a escola deve 

contribuir no sentido de somar à ela outra classe 

***************************************************************************************** 

 “Não é o homem um mundo pequeno que está dentro do mundo grande, mas é um mundo grande 

que está dentro do pequeno. Baste por prova o coração humano, que, sendo uma pequena parte do homem, 

excede na capacidade a toda grandeza do mundo. (...) O mar, com ser um monstro indômito, chegando às 

areias, para; as árvores, onde as põem, não se mudam; os peixes contentam-se com o mar, as aves com o ar, os 

outros animais com a terra. Pelo contrário, o homem, monstro ou quimera de todos os elementos, em nenhum 

lugar para, com nenhuma fortuna se contenta, nenhuma ambição ou apetite o falta: tudo confunde e como é 

maior que o mundo, não cabe nele.” 

(Pe. Antônio Vieira) 

QUESTÃO 02 

No texto supra, Pe. Vieira afirma que o homem é “um mundo grande” dentro de um “mundo 

pequeno”. Considerando essa afirmação, os argumentos que o levaram a defender essa ideia são: 

a) (   ) O homem é incapaz de conviver de forma sustentável com a natureza. 

b)  (   ) O homem, ao contrário de outros animais, consegue se adaptar a qualquer ambiente. 

c) (   ) O homem é um ser inconstante, mutável e nada o satisfaz. 

d) (   ) O homem, por sua natureza, deve lançar mão de todos os recursos possíveis para conseguir seus 

objetivos. 

PORTUGUÊS 



QUESTÃO 03 

Assinale a alternativa em que as palavras são acentuadas graficamente pela mesma razão que a 

palavra “indômito”. 

a) (   ) efêmero – antídoto – bávaro – caráter – europeia 

b) (   ) cônjuge – míope – anêmona – íngreme – êxodo 

c) (   ) sótão - déspota – vórtice – plêiade – ágape  

d) (   ) metástase – estéril – rubéola – ípsilon –  cromossomo 

 

QUESTÃO 04 

 Observe: “Quando se trata de trabalho científico * duas coisas devem ser consideradas * uma é a 

contribuição teórica que o trabalho oferece * a outra é o valor prático que possa ter*” Considerando a frase 

supra, qual a opção em que os sinais de pontuação indicados podem substituir os asteriscos? 

a) (   ) Vírgula, vírgula, ponto e ponto 

b) (   ) Dois-pontos, vírgula, ponto e vírgula. 

c) (   ) Vírgula, dois pontos, virgula e ponto 

d) (   ) Vírgula, dois pontos, ponto e vírgula e ponto 

 

QUESTÃO 05 

A ortografia das palavras pega muita gente. Qual alternativa abaixo apresenta a escrita correta? 

a) (   ) Esseção 

b) (   ) Exceção 

c) (   ) Excessão 

d) (   ) Exeção 

 

QUESTÃO 06 

 Parônimas são palavras que possuem semelhança na pronuncia e na grafia, porém têm significação 

diversa. Assim, respectivamente, as palavras ratificar e retificar significam: 

a) (   ) Eliminar ratos e consertar 

b) (   ) Criar ratos e aprovar 

c) (   ) Confirmar e alinhar 

d) (   ) Reafirmar e consertar 

 

QUESTÃO 07 

Assinale a opção em que há concordância inadequada: 

a) (   ) A maioria dos estudiosos acha difícil uma solução para o problema. 

b) (   ) Deve haver bons motivos para a sua recusa. 

c) (   ) De casa à escola é três quilômetros. 

d) (   ) Nem uma nem outra questão é difícil. 



 

 

QUESTÃO 08 

A distância entre a cidade X e a cidade Y é de 240,00 km. Um carro popular, usando apenas 

gasolina, percorre 13 km com cada litro de combustível; usando apenas álcool, percorre 10 km com cada litro. 

Se o litro de gasolina custa R$ 3,58, qual deve ser o preço do litro de álcool para que os gastos com esses 

combustíveis sejam iguais? 

a) (   ) R$ 1,60 

b) (   ) R$ 1,99 

c) (   ) R$ 2,48 

d) (   ) R$ 2,75 

 

QUESTÃO 09 

Na compra de uma televisão de 32” obtive desconto de 12% por ter realizado o pagamento à vista. 

Paguei pelo aparelho o valor de R$ 1.659,00. O valor original do produto era de: 

a) (   ) R$ 1.791,72 

b) (   ) R$ 1.824,90 

c) (   ) R$ 1.858.08 

d) (   ) R$ 1.907,85 

 

QUESTÃO 10 

Jair é dono de uma olaria e recebeu um grande pedido para atender a execução de uma cooperativa 

habitacional. Ele trabalhou 8 horas diárias, durante 60 dias, para entregar 80.000 tijolos de 15 cm X 30 cm. 

Qual a carga horária diária Jair deveria ter trabalhado para entregar a metade essa encomenda em 20 dias? 

a) (   ) Cerca de 4 horas e 45 minutos 

b) (   ) Cerca de 5 horas e 20 minutos 

c) (   ) Cerca de 6 horas e 10 minutos 

d) (   ) Cerca de 8 horas e 30 minutos 

 

QUESTÃO 11 

Rafael é praticante de atividades físicas. Na modalidade de natação, ele nada 2.100 metros em 30 

minutos. Se ele nadar na mesma constância durante 4 horas, quantos km terá nadado? 

a) (   ) 2.1 km 

b) (   ) 4.2 km 

c) (   ) 8.4 km 

d) (   ) 16.8 km 

 

 

MATEMÁTICA 



QUESTÃO 12 

A forma irredutível das seguintes frações é: 

 

7

10
+

5 

6
 

5

3
− 

4

5
 

a) (   ) 
42

50
   e   

25

12
 

 

b) (   ) 
6

8
   e    

1

2
 

 

c) (   ) 
12

16
   e    

1

2
 

 

d) (   ) 
23

15
   e   

13

15
 

 

 

QUESTÃO 13 

Rodrigo, professor universitário, não aguentando mais de ouvir sua mãe reclamar de dor nas costas, 

procurou uma conhecida loja de revenda de colchões. Ao adentrar naquele estabelecimento comercial deparou-

se com a seguinte propaganda: 

 

Considerando a frase constante na propaganda, Rodrigo pensou: Se 

tenho 49 anos, quanto tempo já passei dormindo? 

a) (   ) Cerca de 16 anos e 2 meses 

b) (   ) Cerca de 16 anos e 2,5 meses 

c) (   ) Cerca de 16 anos e 3 meses 

d) (   ) Cerca de 16 anos e 4 meses 

 

 

QUESTÃO 14 

Os primeiros registros de corridas de ciclismo de estrada datam do século XIX. Visando promover o 

ciclismo e demonstrar que a bicicleta viável como meio de transporte para cobrir grandes distâncias, em 1869 

aconteceu a primeira prova entre duas cidades percorrendo a distância de 123 km entre Paris e Ruão. O 

vencedor, James Moore gastou 10 horas e 30 minutos para completar o percurso. Considerando o texto supra, 

qual a velocidade média do ciclista neste percurso? 

a)  (   ) 11,7 km/h 

b) (   ) 12,3 km/h 

c) (   ) 19 km/h 

d) (   ) 23 km/h 

 



 

 

QUESTÃO 15 

A profissão de Nutricionista assumiu posição de destaque na área da saúde e se expandiu para os 

campos de interface da Alimentação e Nutrição com as demais ciências. Considerando o Código de Ética do 

Nutricionista, são deveres do Nutricionista: 

I - recusar-se a executar atividades incompatíveis com suas atribuições profissionais, ou que não sejam de sua 

competência legal; 

II - utilizar todos os recursos disponíveis de diagnóstico e tratamento nutricionais a seu alcance, em favor dos 

indivíduos e coletividade sob sua responsabilidade profissional; 

III - denunciar às autoridades competentes, inclusive ao Conselho Regional de Nutricionistas, atos de que tenha 

conhecimento e que sejam prejudiciais à saúde e à vida; 

IV - emitir atestado de comparecimento à consulta nutricional; 

V - participar de movimentos reivindicatórios de interesse da categoria; 

 Com base nas proposições acima, marque a alternativa correta: 

a) (   ) Os itens I, II, e III são deveres 

b) (   ) Os itens II e III são direitos e os itens IV e V são deveres 

c) (   ) Os itens IV e V são direitos 

d) (   ) Todos os itens são direitos 

 

QUESTÃO 16 

Rosana teve uma linda bebê cujo nome é Heloísa. Rosana, cuidadosa mãe, leva Heloísa ao médico 

regularmente. Uma das recomendações médicas é que para crianças menores de um ano de idade, existem 

alimentos não devem sem dados. Considerando a recomendação supra, assinale a alternativa correta sobre: 

 

I – Doces 

II – Sucos de frutas ácidas 

III - Mel 

 

a) (   ) Não oferecer doces e sucos de frutas ácidas 

b) (   ) Não posso oferecer doces e mel 

c) (   ) Não posso oferecer nenhum dos alimentos 

d) (   ) Posso oferecer todos. 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 



QUESTÃO 17 

Segundo a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional – LOSAN (Lei nº 11.346, de 15 de 

setembro de 2006), por Segurança Alimentar e Nutricional – SAN entende-se a realização do direito de todos 

ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso 

a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a 

diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Analise as 

afirmações: 

I – Para garantir a segurança alimentar e nutricional, o Ministério do Desenvolvimento Social adota 

políticas de ampliação do acesso aos alimentos, combinando programas e ações de apoio à agricultura 

tradicional e familiar de base agro ecológica e cooperativa, além da implantação de uma ampla rede de 

Segurança Alimentar e Nutricional. 

II – As políticas públicas garantem o acesso regular e permanente à alimentos de qualidade e em 

quantidade suficiente para uma vida saudável, exceto a água por não ser considerada um alimento. 

 

 Considerando as afirmações anteriores, assinale a afirmativa correta: 

 

 

a) (   ) A afirmação I é falsa 

b) (   ) A afirmação II é falsa 

c) (   ) A afirmação II é verdadeira 

d) (   ) Ambas as afirmações são verdadeiras 

  

QUESTÃO 18 

 Está chegando o verão e Raquel que entrar em forma reduzindo medidas através de dietas. Raquel, 

ao invés de procurar um nutricionista, foi pesquisar dietas na internet. Ao buscar dicas de como emagrecer, 

encontrou proposições duvidosas.  

I - Manter uma combinação de proteínas, carboidratos, gorduras e fibras na proporção correta. 

II - Ingerir vitaminas e minerais provenientes de legumes, frutas, verduras, grãos, cereais e frutos secos. 

III - Os ácidos graxos saturados devem ser substituídos pelos ácidos graxos insaturados, enquanto os 

carboidratos simples devem ser substituídos pelos complexos. 

IV - Evite fast food, refrigerantes, álcool e alimentos enlatados, com conservantes e metais pesados 

V - Beba pelo menos dois litros de água por dia. 

VI - Limite o consumo de cafeína e opte por bebidas à base de plantas em seu lugar. 

 

Considerando as proposições: 

a) (   ) Os itens IV e VI estão errados 

b) (   ) Os itens III e IV estão errados 

c) (   ) Apenas os itens I, II e V estão corretos 

d) (   ) Todas estão corretas 



QUESTÃO 19 

O cuidado nutricional para um paciente que sofre de Síndrome de Dumping, por ter sido submetido 

à gastrectomia é, entre outros:  

I - reduzir o consumo de carboidratos;  

II - realizar pequenas refeições;  

III - evitar a ingestão de líquidos durante as refeições. 

IV - Chupar balas adocicadas 

V – tomar glicose intravenosa 

Assinale as proposições corretas: 

a) (   ) I, II, e III estão corretas 

b) (   ) III e V estão corretas 

c) (   ) IV e V estão corretas 

d) (   ) Todas estão corretas 

 

QUESTÃO 20 

 A escolha de alimentos e os hábitos alimentares dos idosos são afetados não apenas pela 

preferência, mas também pelas transformações que acompanham a experiência de envelhecer em nossa 

sociedade. E são necessárias algumas modificações na dieta devido às características do processo de 

envelhecimento humano. Marque a opção correta em relação à alimentação que um indivíduo idoso deve seguir 

as seguintes: 

 

 

a) (   ) Deve-se reduzir a quantidade de refeições diárias de modo a prevenir doenças tipo a diabetes. 

b) (   ) Dever-se aumentar a quantidade de refeições, diminuir o volume delas e acrescentar fibras dietéticas 

na alimentação. 

c) (   ) Deve-se reduzir o número de refeições e acrescentar suplementos vitamínicos na dieta diária. 

d) (   ) Deve-se aumentar a quantidade diária de leite objetivando combater a osteoporose. 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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O SONHO DO CELULAR 

“Sabe qual é o meu sonho, cara? Quer saber mesmo qual é o grande sonho? Eu queria ter um 

celular, cara. Um celular: esses telefones que o cara leva na mão, e dá para a gente falar de qualquer lugar, da 

rua, do bar, do banheiro, de onde você quiser. É uma maravilha, cara. Não existe nada igual. É o meu sonho. 

Você vai dizer: ah, mas é um sonho miúdo, insignificante. Você vai dizer que sou modesto, que voo 

baixo. Outros querem carrões importados, roupas caras, apartamentos de cobertura – e eu quero só um 

telefone?! 

Pois é só o que quero: um telefone celular. Aquilo é o Maximo, cara. Aquilo te dá um status fora de 

série. Não sou só eu que acha isso, não: eu tinha um amigo que roubou um celular da loja só para ficar com ele 

debaixo do braço. A coisa não falava, não tocava – mas dava a ele uma sensação de peru. Celular, cara, é outro 

papo. Não é orelhão, não é telefone comum. É celular. Coisa de gente fina. 

Só que custa um dinheirão, e de onde eu ia descolar aquela grana? Porque eu queria fazer a coisa 

legal, registrar o aparelho, tudo certinho. Essas coisas custam caro. Não havia outro jeito: eu tinha que 

sequestrar um cara. 

E aí a gente fez o sequestro, tudo direitinho, tudo bem planejado. E para o sujeito não incomodar, 

nós o colocamos no porta-malas. 

Fomos presos, cara. E sabe por quê? Porque o pinta tinha um celular. De dentro do porta-malas ele 

pediu socorro. E nos pegaram direitinho. 

 Se estou zangado? Não estou zangado, não. É verdade que fiquei numa ruim, mas o que aconteceu 

provou que eu tinha razão celular é outro papo. É a comunicação do futuro, cara. Um dia ainda vou ter um, 

andar com ele debaixo do braço e falar com meus amigos de casa, da rua, do banheiro. Sou até capaz de me 

meter num porta-malas e ligar para alguém, para ver como a coisa funciona. 

Celular é meu sonho cara.” 

(Moacyr Scliar) 

 

QUESTÃO 01 

O texto, escrito no período inicial da popularização do celular, faz uma crítica ao mercado consumidor que leva 

as pessoas a adquirir determinado produto ou marca por modismo. De acordo com o narrador, as vantagens de 

se ter um celular são, exceto: 

a) (   ) Dá uma sensação indescritível, de poder. 

b) (   ) Coloca-o numa situação social superior àquela em que se encontra, pois é símbolo de modernidade. 

c) (   ) O celular é portátil e pode ser levado a qualquer lugar. 

d) (   ) Melhora a condição básica de vida.  

 

PORTUGUÊS 



 

QUESTÃO 02 

A linguagem do texto supra caracteriza-se pelo emprego de termos coloquiais, e para interpretar um texto é 

necessário entender o significado das expressões. Se transpormos a expressão “eu voo baixo” para a norma 

culta, qual alternativa corresponderá à mudança? 

a) (   ) Eu sou generoso 

b) (   ) Eu tenho convicção  

c) (   ) Eu tenho ambições insignificantes 

d) (   ) Eu sou convencido 

 

QUESTÃO 03 

A pontuação serve para organizar e dar fluidez ao texto. Na oração “A coisa não falava, não tocava – mas 

dava a ele uma sensação de peru” podemos substituir o travessão por: 

a) (   ) Ponto e vígula (;) 

b) (   ) Vírgula (,) 

c) (   ) Ponto final (.) 

d) (   ) Dois pontos (:) 

 

QUESTÃO 04 

Muitos substantivos que no singular têm o Ô (fechado) passam a ter o Ó (aberto) no plural. Essa alteração do 

timbre da vogal é chamada de metafonia. Com base nessa explicação marque a alternativa cujas palavras 

seguem  

a) (   ) caroço – corpo – desporto – fogo – imposto 

b) (   ) miolo – morno – suspensório – tijolo 

c) (   ) porco – aluno – porto – povo  

d) (   ) acordo – almoço – posto – ovo 

 

QUESTÃO 05 

Assinale a alternativa em que as palavras são acentuadas graficamente pela mesma razão que a palavra 

“indômito”. 

a) (   ) efêmero – antídoto – bávaro – caráter – europeia 

b) (   ) cônjuge – míope – anêmona – íngreme – êxodo 

c) (   ) sótão - déspota – vórtice – plêiade – ágape  

d) (   ) metástase – estéril – rubéola – ípsilon –  cromossomo 

 

 

 

 



 

“Não é o homem um mundo pequeno que está dentro do mundo grande, mas é um mundo grande que está 

dentro do pequeno. Baste por prova o coração humano, que, sendo uma pequena parte do homem, excede na 

capacidade a toda grandeza do mundo. (...) O mar, com ser um monstro indômito, chegando às areias, para; 

as árvores, onde as põem, não se mudam; os peixes contentam-se com o mar, as aves com o ar, os outros 

animais com a terra. Pelo contrário, o homem, monstro ou quimera de todos os elementos, em nenhum lugar 

para, com nenhuma fortuna se contenta, nenhuma ambição ou apetite o falta: tudo confunde e como é maior 

que o mundo, não cabe nele.” 

 

(Pe. Antônio Vieira) 

 

QUESTÃO 06 

No texto supra, Pe. Vieira afirma que o homem é “um mundo grande” dentro de um “mundo 

pequeno”. Considerando essa afirmação, os argumentos que o levaram a defender essa ideia são: 

a) (   ) O homem é incapaz de conviver de forma sustentável com a natureza. 

b)  (   ) O homem, ao contrário de outros animais, consegue se adaptar a qualquer ambiente. 

c) (   ) O homem é um ser inconstante, mutável e nada o satisfaz. 

d) (   ) O homem, por sua natureza, deve lançar mão de todos os recursos possíveis para 

conseguir seus objetivos. 

 

QUESTÃO 07 

 Observe: “Quando se trata de trabalho científico * duas coisas devem ser consideradas * uma é a 

contribuição teórica que o trabalho oferece * a outra é o valor prático que possa ter*” Considerando a frase 

supra, qual a opção em que os sinais de pontuação indicados podem substituir os asteriscos? 

a) (   ) Vírgula, vírgula, ponto e ponto 

b) (   ) Dois-pontos, vírgula, ponto e vírgula. 

c) (   ) Vírgula, dois pontos, virgula e ponto 

d) (   ) Vírgula, dois pontos, ponto e vírgula e ponto 

 

QUESTÃO 08 

A ortografia das palavras pega muita gente. Qual alternativa abaixo apresenta a escrita correta? 

a) (   ) Esseção 

b) (   ) Exceção 

c) (   ) Excessão 

d) (   ) Exeção 

 

 

 



QUESTÃO 09 

 Parônimas são palavras que possuem semelhança na pronuncia e na grafia, porém têm significação 

diversa. Assim, respectivamente, as palavras ratificar e retificar significam: 

a) (   ) Eliminar ratos e consertar 

b) (   ) Criar ratos e aprovar 

c) (   ) Confirmar e alinhar 

d) (   ) Reafirmar e consertar 

 

QUESTÃO 10 

Assinale a opção em que há concordância inadequada: 

a) (   ) A maioria dos estudiosos acha difícil uma solução para o problema. 

b) (   ) Deve haver bons motivos para a sua recusa. 

c) (   ) De casa à escola é três quilômetros. 

d) (   ) Nem uma nem outra questão é difícil. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 11 

Jair é dono de uma olaria e recebeu um grande pedido para atender a execução de uma cooperativa 

habitacional. Ele trabalhou 8 horas diárias, durante 60 dias, para entregar 80.000 tijolos de 15 cm X 30 cm. 

Qual a carga horária diária Jair deveria ter trabalhado para entregar a metade essa encomenda em 20 dias? 

a) (   ) Cerca de 4 horas e 45 minutos 

b) (   ) Cerca de 5 horas e 20 minutos 

c) (   ) Cerca de 6 horas e 10 minutos 

d) (   ) Cerca de 8 horas e 30 minutos 

 

QUESTÃO 12 

A distância entre a cidade X e a cidade Y é de 240,00 km. Um carro popular, usando apenas 

gasolina, percorre 13 km com cada litro de combustível; usando apenas álcool, percorre 10 km com cada litro. 

Se o litro de gasolina custa R$ 3,58, qual deve ser o preço do litro de álcool para que os gastos com esses 

combustíveis sejam iguais? 

a) (   ) R$ 1,60 

b) (   ) R$ 1,99 

c) (   ) R$ 2,48 

d) (   ) R$ 2,75 

 

MATEMÁTICA 



QUESTÃO 13 

Sabendo que o salário de Josué para exercer a função de porteiro é 1.874,00, o valor do salário que 

ele irá receber esse mês após um aumento de 12,5% é: 

a) (   ) R$ 1.886,50 

b) (   ) R$ 2.098,88 

c) (   ) R$ 2.108,25 

d) (   ) R$ 2.061,40 

 

QUESTÃO 14 

Rafael é praticante de atividades físicas. Na modalidade de natação, ele nada 2.100 metros em 30 

minutos. Se ele nadar na mesma constância durante 4 horas, quantos km terá nadado? 

a) (   ) 2.1 km 

b) (   ) 4.2 km 

c) (   ) 8.4 km 

d) (   ) 16.8 km 

 

QUESTÃO 15 

Os primeiros registros de corridas de ciclismo de estrada datam do século XIX. Visando promover o 

ciclismo e demonstrar que a bicicleta viável como meio de transporte para cobrir grandes distâncias, em 1869 

aconteceu a primeira prova entre duas cidades percorrendo a distância de 123 km entre Paris e Ruão. O 

vencedor, James Moore gastou 10 horas e 30 minutos para completar o percurso. Considerando o texto supra, 

qual a velocidade média do ciclista neste percurso? 

a) (   ) 11,7 km/h 

b) (   ) 12,3 km/h 

c) (   ) 19 km/h 

d) (   ) 23 km/h 

 

QUESTÃO 16 

Rodrigo, professor universitário, não aguentando mais de ouvir sua mãe reclamar de dor nas costas, 

procurou uma conhecida loja de revenda de colchões. Ao adentrar naquele estabelecimento comercial deparou-

se com a seguinte propaganda: 

 

Considerando a frase constante na propaganda, Rodrigo pensou: Se 

tenho 49 anos, quanto tempo já passei dormindo? 

a) (   ) Cerca de 16 anos e 2 meses 

b) (   ) Cerca de 16 anos e 2,5 meses 

c) (   ) Cerca de 16 anos e 3 meses 

d) (   ) Cerca de 16 anos e 4 meses 



 

QUESTÃO 17 

Antônio José, dono de uma grande fazenda produtora de grãos, comprou uma caminhonete Ford 

Ranger cuja capacidade de carga é de 1.457 kg. Este ano, para conseguir efetuar uma encomenda em tempo 

hábil, ele terá que utilizar a carroceria de sua caminhonete. Sabendo que cada saco de grãos pesa 

aproximadamente 55 kg, qual a quantidade máxima de sacos que Antônio José poderá colocar em seu veículo 

desde que não ultrapasse a capacidade de carga recomendada? 

a) (   ) 23 sacos 

b) (   ) 25 sacos 

c) (   ) 26 sacos 

d) (   ) 28 sacos 

 

QUESTÃO 18 

A forma irredutível das seguintes frações é: 
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5
 

 

a) (   ) 
42

50
   e   

25

12
 

 

b) (   ) 
6

8
   e    

1

2
 

 

c) (   ) 
12

16
   e    

1

2
 

 

d) (   ) 
23

15
   e   

13

15
 

 

QUESTÃO 19 

Na casa de Joice, uma torneira está gotejando há dois dias. O marido dela disse que depois 

arrumará. Furiosa, Joice resolve provar lhe que este gotejamento contribuirá significativamente para o 

desperdício. Sabendo que a torneira derrama 1.250 ml a cada hora, quantos litros de água derramou nestes 

últimos dois dias. 

 

a) (   ) 600.000 mililitros de água 

b) (   ) 600 litros de água 

c) (   ) 60 litros de água 

d) (   ) 6.000 mililitros de água 

 



QUESTÃO 20 

Na bilheteria de uma festa, o responsável começou seu trabalho com R$150,00 em caixa, sendo 

R$100,00 em notas de R$10,00 e R$ 50,00 em notas menores e moedas. No início da noite, ele vendeu 1.200 

ingressos a R$15,00 cada e repassou para o bar a quantia de R$ 635,00 para ajudar no troco. A final da noite, 

ainda vendeu 200 ingressos a R$ 8,00 cada. De posse destas informações, quanto ele deverá ter em seu caixa ao 

encerramento da festa? 

 

(   ) R$ 16.435,00 

(   ) R$ 18. 932,00 

(   ) R$ 18.965,00 

(   ) R$ 19.600,00 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASCUNHO 




