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Concurso Público 01/2019
Cargo-Auxiliar de Serviços Infantis
Português
Ideologia
Meu partido
É um coração partido
E as ilusões estão todas perdidas
Os meus sonhos foram todos vendidos
Tão barato que eu nem acredito
Eu nem acredito
Que aquele garoto que ia mudar o mundo
(Mudar o mundo)
Frequenta agora as festas do "Grand Monde"
Meus heróis morreram de overdose
Meus inimigos estão no poder
Ideologia
Eu quero uma pra viver
Ideologia
Eu quero uma pra viver
O meu prazer
Agora é risco de vida
Meu sex anddrugs não tem nenhum rock 'n' roll
Eu vou pagar a conta do analista
Pra nunca mais ter que saber quem eu sou
Pois aquele garoto que ia mudar o mundo
(Mudar o mundo)
Agora assiste a tudo em cima do muro
Meus heróis morreram de overdose
Meus inimigos estão no poder
Ideologia
Eu quero uma pra viver
Ideologia
Eu quero uma pra viver

01-A música acima demonstra:
a) Alegria contagiante da juventude.
b) A vontade de curtir o mundo
c) Amargura.
d) A esperança de novos tempos

02- Sobre a composição de Cazuza, observe:
I- Cazuza critica a política brasileira quando diz Meu Partido é um coração
partido
II- Nessa composição ele manifesta sua rebeldia, seu grito de liberdade e
insatisfação com toda realidade que vivia.
III-O artista mostra a sua geração que inspirada pelos seus ídolos acreditava
que poderia mudar o mundo
São corretas:
a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) I, II e III
03- Nos versos: O meu prazer Agora é risco de vida
O autor quis:
a) Falar sobre a violência das cidades.
b) Assumir que a doença (Aids) mexeu com sua vida e que o sexo, que ele
sempre declarou ser o maior prazer do mundo, trazia riscos para seus
companheiros.
c) Demonstrar seu apetite sexual.
d) Provar que venceria qualquer preconceito.
04- Nos versos “Eu vou pagar / A conta do analista / Pra nunca mais / Ter que
saber / quem eu sou / Ah! Saber quem eu sou”. Pode perceber:
a) O autor não acreditava em análise psicológica.
b) O autor não queria expor sua vida.
c) Um desejo de se refugiar de tudo o que ele sabia. Ele queria fugir
d) O autor não se adaptou com o analista
05-O uso da crase está correto em:
a) Fomos à cavalo visitar Canas.
b) Estive frente à frente com o meu poeta preferido.
c) No verão passado, fui à Amazonas com meus amigos.
d) Os professores entregaram flores à todos os formandos.
06- Assinale a alternativa que substitui, correta e respectivamente, de acordo
com a norma culta, as expressões destacadas nas frases.
I. A geração passada precisa acompanhar os avanços sociais.
II. Quando eu crescer, vou comprar uma máquina de leitura ótica.
III. Vou contar aos meus pais que passei no concurso.
a) los … la … lhes
b) eles … a … a eles
c) os … ela … lhes
d) los … ela … a eles

07. A alternativa correta quanto à concordância nominal é:
a) Fico meia desesperada quando vejo os casos de abandono de animais.
b) É necessário a valorização do idoso em nossa sociedade.
c) Dados mostram que menas pessoas estão à margem da riqueza.
d) Os exames do paciente estão anexos em seu prontuário.
08- Na frase:Criticaram intensamente a Venezuela…” – o termo intensamente
indica circunstância de
a) Afirmação.
b) Modo.
c) Tempo.
d) Superioridade
09- Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas.
I. Não_______ agrada falar das diferenças que há entre _______e minha irmã.
II. Pedi para Bruno a Lei Orgânica para________ ler.
a) Me … mim … mim
b) Me …eu … mim
c) Mim … mim … eu
d) Me … mim … eu
10-Para se tornarem melhores, no entanto, elas precisam de outro técnico. – a
expressão em destaque pode ser substituída, sem alteração de sentido, por
a) Posto que.
b) Porque.
c) Dessa maneira.
d) Porém
Conhecimentos Gerais
11- O atual prefeito de Canas é:
a) Lucemir do Amaral.
b) Ângelo Antônio Gragli.
c) Ricelly Isalin.
d) Ricardo Guimarães.
12- Canas foi elevada à categoria de município, desmembrando do município
de Lorena em:
a) 2001
b) 1993
c) 1890
d) 2004

13- Lançado em maio de 2019, no Brasil, o livro autobiográfico chamado “Sra.
Escobar- Minha vida com Pablo Escobar”, escrito pela esposa de Pablo
Escobar está revivendo a história deste:
a) Mega traficante Colombiano.
b) Terrorista fundador de Grupos de Guerrilha.
c) Famoso governador do México.
d) Fundador das Farcs..
14 Notícias falsas divulgadas principalmente nas redes sociais, são chamadas:
a) Good news.
b) Fake news.
c) On news.
d) No news.
15-Ministra Damares Alves, pastora evangélica, está cogitando sua demissão
por problemas de saúde. Ela responde atualmente pelo:
a) Meio Ambiente.
b) Educação
c) Casa Civil
d) Mulher, Família e Direitos Humanos.
16-¨” Somando os desempregados e os trabalhadores sem carteira, há hoje 50
milhões de brasileiros vivendo no limite do desastre” Esta fala pertence ao
ministro da Economia
a) Sérgio Moro
b) Paulo Guedes
c) OnyxLorenzoni.
d) Osmar Terra.
17-O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro apresentou um
projeto de Lei que promove alterações em 14 leis, que vão desde o Código
Penal (CP) e o Código Processual Penal (CPP). O Projeto recebeu o nome de:
a) Projeto Anti Crime
b) Projeto Brasil mais seguro
c) Projeto contra a corrupção
d) Salve o Brasil
18-Sobre as igrejas de Canas, julgue as seguintes afirmativas:
I. A igreja de São Benedito se localiza na centro da cidade.
II. A igreja Nossa Senhora Auxiliadora tem prédio em estilo colonial mas não
está em boa conservação.
III. A igreja Caninhas é a Igreja de Santo Antônio.
IV. Todo ano na igreja de Santo Antônio é realizada uma festa ao Santo.
São corretas:
a) afirmativas I, II e IV.
b) afirmativas III e IV.
c) afirmativas II e III.
d) todas afirmativas.

19-Fazenda de Canas localizado no bairro Caninhas a 2km do centro. Foi
construída em 1945 e explora gado leiteiro. Permite acesso ao público. Tratase:
a) Fazenda São Pedro.
b) Fazenda Santo Antônio.
c) Fazenda Santo Expedito.
d) Fazenda Santo Sebastião.
20-Com o advento da cartografia elaborada com base aerofotogrametria, ficou
evidenciado que os documentos cartográficos, de Canas, anteriores
apresentam falhas quanto ao registro de acidentes geográficos naturais,
fundamentalmente no que se refere a:
a) mortos e montanhas.
b) áreas florestais.
c) rede aérea.
d) rede hidrográfica.
Conhecimentos Específicos
21. A escola deve organizar-se de forma a possibilitar que os alunos sejam
capazes de:
I. Compreender o conceito de justiça baseado na equidade e, empenhar-se em
ações solidárias e cooperativas.
II. Adotar atitudes de respeito pelas diferenças entre as pessoas, repudiando as
injustiças e discriminações, para assim, desenvolver a auto-estima dos alunos.
III. Valorizar e empregar o diálogo como forma de esclarecer conflitos e tomar
decisões coletivas. Os alunos não devem expor suas idéias e opiniões pois
ainda não possuem discernimento suficiente para resolução de conflitos.
IV. Analisar com discernimento as atitudes e situações fomentadoras de todo
tipo de discriminação e injustiça social, realizando uma regulação pacífica dos
conflitos.
São corretas:
a) afirmativas I, II e III.
b) afirmativas I, II e IV.
c) afirmativas II e III.
d) todas afirmativas.
22. De acordo com a Constituição Federal, o voto é facultativo para:
a) os maiores de sessenta anos; os maiores de quinze e menores de vinte
anos.
b) os analfabetos; os maiores de setenta anos; os maiores de dezesseis e
menores de dezoito anos.
c) os semi-analfabetos; os maiores de sessenta e cinco anos; os maiores de
dezesseis e menores de vinte anos.
d) os analfabetos e os maiores de sessenta anos.

De acordo com a Lei 9394/96 responda as próximas duas questões:
23. Zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela freqüência à escola compete:
a) aos Municípios.
b) aos Estados e aos Municípios.
c) à União.
d) aos Estados e aos Municípios, em regime de colaboração, e com a
assistência da União.
24. As instituições privadas de ensino se enquadrarão nas seguintes
categorias:
a) particulares em sentido restrito; comunitárias; confessionais; filantrópicas.
b) particulares em sentido parcial; coletiva; transmissária; exclusiva.
c) particular partilhado; comunista; altruística; filantrópica.
d) privativa; humanitárias; ongs; confessionais.
Responda às próximas duas questões de acordo com o ECA – Estatuto da
Criança e do Adolescente.
25. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá
aplicar ao adolescente as seguintes medidas:
I - advertência; obrigação de reparar o dano.
II - prestação de serviços à comunidade; - liberdade assistida.
III - inserção em regime de semi-liberdade.
IV - internação em estabelecimento educacional.
São corretas as afirmativas:
a) apenas a I.
b) afirmativas I e II.
c) afirmativas I, II e III.
d) todas afirmativas.
26. Em cada Município e em cada Região Administrativa do Distrito Federal
haverá, no mínimo, ________ Conselho Tutelar como órgão integrante da
administração pública local, composto de ________ membros, escolhidos pela
população local para mandato de ________ anos, permitida recondução por
novos processos de escolha. Preenche corretamente as lacunas:
a) 1 (um); 4 (quatro); 3 (três).
b) 2 (dois); 5 (cinco); 3 (três).
c) 1 (um); 5 (cinco); 4 (quatro).
d) 2 (dois); 4 (quatro); 4 (quatro).

Responda às próximas duas questões de acordo com As Referências
Curriculares Nacionais para Educação Infantil.
27. É considerada Escola Inclusiva aquela que abre espaço para todas as
crianças, abrangendo:
a) aquelas com necessidades especiais.
b) a comunidade como um todo.
c) os pais e responsáveis.
d) aquelas em situação de risco.
28. Desenvolvimento dos recursos para pensar, o uso e apropriação de formas
de representação e comunicação envolvendo resolução de problemas estão
associados a capacidade de ordem:
a) física.
b) cognitiva.
c) ética.
d) afetiva.
29. Sobre escoriações, é INCORRETO afirmar que:
a) São lesões simples da camada superficial da pele ou mucosas,
apresentando solução de continuidade do tecido, sem perda ou destruição do
mesmo, com sangramento discreto, mas costumam ser extremamente
dolorosas.
b) Geralmente são causadas por instrumento cortante ou contundente.
c) O ideal para estes casos é lavar o ferimento com bastante água limpa e
sabão.
d) Sempre representam um grande risco à vida da vítima.
30. Muitas intoxicações ocorrem pela ingestão de agentes tóxicos. Nesses
casos, é INCORRETO:
a) Verificar imediatamente os sinais vitais e assegurar de que a vítima respira.
b) Identificar o agente, através de frascos próximos do acidentado, para
informar o médico ou procurar ver nos rótulos ou bulas se existe alguma
indicação de antídotos.
c) Observar atentamente o acidentado, pois os efeitos podem não ser
imediatos.
d) Deve-se provocar vômito em todas as vítimas, principalmente nas
inconscientes e nas que ingeriram soda cáustica.
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