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Só abra este caderno quando o fiscal autorizar.
Verifique se este caderno contém 25 questões, numeradas de 1 a 25.
Caso contrário, solicite ao fiscal da sala um outro caderno.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Transcreva, com caneta de tinta preta, as alternat ivas escolhidas para o GABARITO OFICIAL, sem
cometer rasuras. Não deixe nenhuma em branco.
- Não será possível a subst ituição do Gabarito Oficial.
- Não será permit ida qualquer espécie de consulta.
- Não haverá tempo adicional para transcrição de respostas ao gabarito oficial.
- Terminada a prova entregue o gabarito oficial, a folha da prova dissertat iva e o caderno de questões
ao fiscal. Poderá ser levado somente o gabarito provisório de respostas.
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Português

O GIRASSOL
Sempre que o sol
Pinta de anil
Todo o céu
O girassol
Fica um gentil
Carrossel.
O girassol é o carrossel das abelhas.
Pretas e vermelhas
Ali ficam elas
Brincando, fedelhas
Nas pétalas amarelas.
— Vamos brincar de carrossel, pessoal?
— “Roda, roda, carrossel
Roda, roda, rodador
Vai rodando, dando mel
Vai rodando, dando flor.”
— Marimbondo não pode ir que é bicho mau!
— Besouro é muito pesado!
— Borboleta tem que fingir de borboleta na entrada!
— Dona Cigarra fica tocando seu realejo!
— “Roda, roda, carrossel
Gira, gira, girassol
Redondinho como o céu
Marelinho como o sol.”
E o girassol vai girando dia afora...
O girassol é o carrossel das abelhas.
MORAES, Vinicius de. A arca de Noé. 7. ed. Rio de Janeiro: José Olympio,
1981. p.7.

1-Sobre o texto, é CORRETO afirmar que:
a) Na sexta estrofe é onde o ritmo do poema fica mais acentuado.
b) O uso dos diminutivos "redondinho" e "marelinho" é feito para indicar que o
girassol não é bem redondo nem muito amarelo.
c) Roda, rodando e gira são adjetivos usados para indicar movimento do
girassol.
d) A repetição expressiva de fonemas e de palavras na quinta estrofe imita o
movimento do carrossel.
2-Assinale a alternativa INCORRETA sobre o texto:
a) Pintar de anil significa deixar o céu azul ou azulado.
b) O girassol, com a passagem do sol, vai girando, acompanhando a luz solar.
c) Os insetos que não podem entrar são o marimbondo, o besouro e a cigarra.
d) O uso de uma mesma palavra mais de uma vez demonstra falta de
criatividade do autor do texto.
3-"Fedelhas" significa:
a) criança enxerida, que se intromete onde não deveria.
b) que não tem odor agradável, fedida.
c) formato arredondado de carrossel.
d) coloração típica de abelhas.
4-Na canção, há alguns versos iniciados com travessão. Isso indica que:
a) é a parte mais importante do texto.
b) alguém está falando.
c) trata-se de uma música.
d) é uma frase que resume todo o texto.
5-Assinale a alternativa correta com a divisão silábica de carrossel:
a) ca-rro-ssel.
b) car-ro-ssel.
c) car-ros-sel.
d) carro-ssel.
Matemática
6-Às 12 horas de um determinado dia em Roseira os termômetros registraram
uma temperatura de + 3,5 Celsius. Das 12 as 18 horas a temperatura desceu 6
graus. Qual a temperatura registrada as 18 horas em Roseira?
a) 2,5 Celsius.
b) 9,5 Celsius.
c) -2,5 Celsius.
d) -3,5 Celsius.
7-Edson gasta 3/7 do salário para pagar a prestação do apartamento.com a
metade do que sobra ele paga a prestação de seus móveis e ainda fica com R$
276,00. Qual o seu salário?
a) R$ 966,00
b) R$ 590,00
c) R$1010,00
d) R$1250,00

8-Uma loja cobra por uma cópia simples R$ 0,15 e R$ 3,60 por uma cópia
colorida. Edmundo tinha R$ 10,00 e pediu duas copias coloridas de uma foto.
Com o dinheiro restante quantas cópias simples poderá pagar?
a) 15
b) 18
c) 16
d) 13

9-Quantos baldes de 600ml terei que usar para encher um tanque de 15 litro?
a) 20
b) 25
c) 30
d) 35

10-Uma ambulância passa pelo Km 72 da Dutra as 11 horas e 53 minutos e
pelo Km 232 da mesma rodovia as 14 horas e 29 minutos. A duração do
percurso foi:
a) 2,36 horas
b) 2,20 horas
c) 2,46 horas
d) 2,60 horas

Conhecimentos Gerais
11-Qual as cores, oficiais da cidade de Roseira, de acordo com a Lei Orgânica
do Município?
a) Verde, Amarelo e Vermelho
b) Verde, Amarelo e Azul
c) Verde, Amarelo e Branco
d) Branco, Preto e Vermelho
12- Qual o valor do salário mínimo para 2020?
a) R$ 998,00
b) R$ 1.039,00
c) R$ 1.120,00
d) R$ 1.214,00

13-O ataque a bomba contra a sede da produtora Porta dos Fundos, na
madrugada de 24 de dezembro, ocorreu como retaliação ao filme "A Primeira
Tentação de Cristo", que retrata Jesus como:
a) Homofóbico.
b) Um homem gay.
c) Um enganador, mentiroso.
d) Egoísta, mesquinho.
14-A Advocacia-Geral da União (AGU) informou nesta sexta-feira, 3, que deve
recorrer de decisão do presidente do STF, Dias Toffoli, que suspendeu redução
da cobrança do DPVAT.
O DPVAT é:
a) Seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via
terrestre.
b) Seguro de danos públicos causados por veículos automotores de via
terrestre.
c) Seguro de doenças prévias causadas por veículos automotores de via
terrestre.
d) seguro de danos públicos e pessoais causados por veículos automotores de
via terrestre
15- O município de Roseira possui:
a) 7 (sete) vereadores
b) 8 (oito) vereadores
c) 9 (nove) vereadores
d) 10 (dez) vereadores
Conhecimentos específicos
16- A concepção de criança:
a) É uma noção historicamente construída e não vem mudando ao longo dos
tempos.
b) Se apresenta de forma homogênea especialmente no interior de uma
mesma sociedade e época.
c) Em uma mesma cidade existem diferentes maneiras de se considerar as
crianças pequenas dependendo da classe social a qual pertencem, do grupo
étnico do qual fazem parte.
d) Não se deve considerar as crianças diferentes entre si e nem levar em
consideração que tenham conhecimentos prévios durante o processo da
educação básica pois o ensino deve ser igual para todos.
17-Sobre os brinquedos, é INCORRETO afirmar que:
a) Constituem-se, entre outros, em objetos privilegiados da educação das
crianças. São objetos que dão suporte ao brincar e podem ser das mais
diversas origens materiais, formas, texturas, tamanho e cor.
b) Podem ser comprados ou fabricados pelos professores e pelas próprias
crianças; podem também ter vida curta, quando inventados e confeccionados
pelas crianças em determinada brincadeira e durar várias gerações, quando
transmitidos de pai para filho.

c) As instituições devem integrá-los ao acervo de materiais existentes nas
salas, prevendo critérios de escolha, seleção e aquisição de acordo com a faixa
etária atendida e os diferentes projetos desenvolvidos na instituição.
d) O uso frequente ocasiona, inevitavelmente, desgaste em brinquedos. Esta
situação comum deve ser pretexto para que os adultos guardem e tranquem os
brinquedos de mais difícil aquisição em armários.
18- Sobre os momentos de refeição da criança, é INCORRETO afirmar que:
a) Devem tornar-se momentos de automatismo pois fazem parte da rotina
diária.
b) O ambiente onde as crianças fazem as refeições deve estar em boas
condições de higiene, se seguro, confortável, com condições de independência
e socialização.
c) As crianças maiores devem ser incentivadas a servir seu próprio prato, com
apoio do adulto e a mastigarem bem as refeições.
d) As crianças que recusam alimentos ou que apresentem dificuldades
para
se alimentarem sozinhas devem merecer maior atenção.
19- Sobre o sono das crianças:
a) A indicação de que uma criança precisa dormir durante o dia, significa que
todas devem dormir no mesmo horário e tenham o mesmo tempo de sono.
b) A criança deve ser condicionada ao sono de modo que se não dormir, não
poderá ir ao parquinho ou desenhar ou lanchar.
c) Tanto as salas que estejam com crianças dormindo quanto as salas com
aquelas que estejam acordadas devem ter um profissional coordenando e/ou
supervisionando as atividades infantis.
d) As crianças não podem dormir com objetos trazidos de casa ou da
instituição. Chupetas ou dedos devem ser estritamente proibidos.
20-Sobre o engasgo, julgue as seguintes afirmativas:
I. O engasgo é considerado uma emergência, e em casos graves, pode levar a
pessoa à morte por asfixia ou deixá-la inconsciente por um tempo.
II. Em caso de engasgo em bebês, deve-se colocar o bebê de bruços em cima
do seu braço e fazer cinco compressões entre as escápulas (no meio das
costas). Vire o bebê de barriga para cima em seu braço e efetue mais cinco
compressões sobre o esterno (osso que divide o peito ao meio), na altura dos
mamilos. Tente visualizar o corpo estranho e retirá-lo da boca delicadamente.
III. Em caso de engasgo em crianças maiores ou adultos, posicione-se por trás
e enlace a vítima com os braços ao redor do abdome (se for uma criança,
ajoelhe-se primeiro), caso ela esteja consciente. Uma das mãos permanece
fechada sobre a chamada “boca do estômago” (região epigástrica). A outra
mão comprime a primeira, ao mesmo tempo em que empurra a “boca do
estômago” para dentro e para cima, como se quisesse levantar a vítima do
chão.
IV. Vítimas inconscientes precisam de atendimento hospitalar rapidamente. Os
primeiros socorros para asfixia ou engasgo devem ser tomados até que seja
possível o atendimento especializado.
São corretas:
a) afirmativas I, II e III.
b) afirmativas II e IV.

c) afirmativas I, III e IV.
d) todas afirmativas.
21- Sobre primeiros socorros, pode-se afirmar que:
a) No caso de fraturas expostas, tente imobilizar a região, recolocando a parte
do osso ou a sua ponta que ficou para fora no local certo.
b) Em caso de mordedura de cachorro, o mais adequado é matar o animal
rapidamente evitando assim novos casos.
c) Durante uma convulsão, é preciso ficar atento ao risco de a criança
machucar a sua cabeça. Proteja a região da cabeça para evitar que outro
problema aconteça e tente puxar a língua da criança para que ela não
engasgue.
d) Em casos de hemorragias, a medida básica é aplicar, com força, uma
compressa sobre a região que sangra.
Responda as próximas três perguntas de acordo com o Estatuto da Criança e
do Adolescente:
22- Serão cadastrados para adoção recém-nascidos e crianças acolhidas não
procuradas por suas famílias no prazo de:
a) 15 (quinze) dias, contado a partir do dia do acolhimento.
b) 30 (trinta) dias, contado a partir do dia do acolhimento.
c) 60 (trinta) dias, contado a partir do dia do acolhimento.
d) 90 (trinta) dias, contado a partir do dia do acolhimento.
23- Sobre a adoção:
a) O adotando deve contar com, no máximo, dezesseis anos à data do pedido,
salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes.
b) A adoção será indeferida quando apresentar reais vantagens para o
adotando e fundar-se em motivos legítimos.
c) Em se tratando de adotando maior de doze anos de idade, será também
necessário o seu consentimento.
d) O adotado não tem direito de conhecer sua origem biológica, nem de obter
acesso ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes.
24- Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel
ou degradante e de maus-tratos contra criança ou adolescente serão
obrigatoriamente comunicados ao _______________ da respectiva localidade,
sem prejuízo de outras providências legais. Completa corretamente a lacuna:
a) Diretor da escola.
b) Conselho Tutelar.
c) Delegado.
d) Secretario (a) de educação.

25- A primeira etapa motora que o bebê deve alcançar é o controle de cabeça
até três meses de vida. O rolar deve aparecer até os _________ meses e o
sentar sozinho por volta dos __________ meses. Completa corretamente as
lacunas, respectivamente:
a) cinco; seis.
b) seis; sete.
c) sete; oito.
d) oito; nove.

