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      PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ 

ESTADO DE SÃO PAULO 
 

Processo Seletivo Simplificado nº 01/2020 

para  

AUXILIAR DE CLASSE 

 
Prova Objetiva 

 
 

 

 

NÃO ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES ANTES QUE LHE PEÇAM. 
AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA INICIAR A PROVA. 

 
 Desligue qualquer aparelho eletrônico (celulares, smartwatches e demais itens constantes no item 
3.4. do Edital do presente Processo Seletivo) e mantenha-os embaixo de sua carteira. 
 
 Você deve assinar no campo específico para isto, a Folha de Respostas. A não assinatura por parte 
do candidato na Folha de Respostas resultará na eliminação automática do mesmo. 
 
 Você está recebendo um Caderno de Questões com 30 (trinta) questões objetivas. Verifique se 
este caderno corresponde com a sua opção de inscrição. 
 
 Procure responder as questões na ordem em que elas aparecem no Caderno de Questões. 
Responda a todas as questões. 
 
 Os candidatos não poderão levar consigo o caderno de questões por razões de segurança e 
direitos autorais conforme item 3.7. do Edital do presente Processo Seletivo. 
 
 Você deve assinalar na Folha de Respostas somente uma letra (alternativa) para cada questão. 
 
 Preencha na Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra escolhida conforme o 
exemplo: 
 
 
 É vedado qualquer tipo de consulta e/ou comunicação durante a Prova sob pena de eliminação. 
 
 A prova terá duração de 3 horas. O tempo mínimo de permanência na sala é de 30 minutos. 
 
 Os três últimos candidatos sairão simultaneamente da sala. Havendo insistência por parte do 
candidato em sair da sala, este será considerado desistente do Processo Seletivo. 
 
 Deixe sobre a carteira apenas Caneta, Lápis e Borracha. 
 
 Qualquer dúvida, fale exclusivamente com o fiscal de sala. 
 
 
 
 
 

BOA PROVA ! 
 
 

Nome do Candidato 

RG CPF DATA DE NASCIMENTO 



 

LINGUA PORTUGUESA - (10 QUESTÕES) 
 
 
1 – Assinale o conjunto de palavras que apresenta erro de acentuação, considerando o Novo Acordo 
Ortográfico:  
(A) Jiboia, palácio, feiura, leem, camélia 
(B) Água, edifício, equino, língua, cíclico  
(C) Jerusalém, íris, caráter, abençôo, pára  
(D) Sílaba, gráfico, chimarrão, silêncio, você 
 
2 – A lacuna se completa com S em: 
(A) Maci_o. 
(B) Sui_o.  
(C) _ensura.  
(D) Diver_ão 
 
3 – Amo-te demasiadamente. O advérbio traz à frase o sentido de: 
(A) Negação.  
(B) Afirmação.  
(C) Dúvida. 
(D) Intensidade. 
 
4 – A palavra “gradual” significa “que se faz por graus; que aumenta ou diminui passo a passo, progressivo, 
gradativo”. (Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.) Em “A infância é um período de grande 
desenvolvimento, marcada por gradual crescimento da criança, especialmente nos primeiros três anos de 
vida e nos anos que antecipam a adolescência”, a palavra adequada para ser usada nesse contexto, ao invés 
de “gradual”, é: 
(A) Expressivo. 
(B) Paulatino.  
(C) Gradativo. 
(D) Razoável. 
 
5 – O Dicionário Caldas Aulete assim define o conceito “ambiguidade”: “Ling.: A que resulta em mais de uma 
interpretação de significado para um agrupamento de palavras, como em Leu para o filho muitos poemas e 
lendas da Grécia [' da Grécia' refere-se só às lendas ou também aos poemas?] In: 
http://aulete.uol.com.br/ambiguidade. 
 
Em “Que tal ao final sugerir aos professores que também ensinem aos alunos a importância da lavagem das 
mãos e que eles façam cartazes sobre o assunto para colocarem em um mural ao lado da cantina da 
escola!”, há uma ambiguidade facilmente desfeita quando considera-se o contexto. A palavra cujo emprego 
gerou esse problema é: 
(A) Que.  
(B) Assunto.  
(C) Eles. 
(D) Sugerir. 
 
6 – Complete as lacunas abaixo:  
O cheque foi descontado ____ mais de uma semana. O jornalista se refere ____ sua filha e não ____ V. Exa. O 
aeroporto fica ____ mais de uma hora do centro da cidade.  
A alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas das frases acima, na ordem em que ocorrem, é: 
(A) há – à – a – há.  
(B) há – a – a – a.  
(C) a – à – a – a.  
(D) à – à – à – à. 
 
7 – Assinale a alternativa que contém as palavras que completam corretamente a frase. A ______________ e a 
forte ____________foi o grande __________ da reunião.  
(A) Discussão - expontaniedade - mau  
(B) Discução - expontaniedade - mal  
(C) Discussão - esponteneidade - mau  
(D) Discussão - espontaneidade - mal 
 
8 – Ele está terminando o ensino médio; pretende, depois, fazer um curso de Enfermagem. Na frase há um 
advérbio de: 
(A) Modo  
(B) Tempo  
(C) Lugar  
(D) Intensidade 
 



 

9 – Marque a alternativa cuja palavra seja formada por 8 letras e 7 fonemas: 
(A) Sucedida 
(B) Caminhando 
(C) Grandes 
(D) Espelhos 
 
10 – Assinale a única alternativa na qual todas as palavras possuam o encontro vocálico classificado como 
hiato: 

     (A) caatinga – coelho – burocracia 
     (B) país – quatro – ciúme 
     (C) rei – iguais – Paraguai 
     (D) mínguem – saguão – águem 

 
 

MATEMÁTICA - (10 QUESTÕES) 
 
1 - Em um reservatório cheio de água tiram-se dois terços de seu conteúdo. Recolocando-se de água, o 
conteúdo passa a ocupar a metade do volume inicial. Então a capacidade do reservatório em litros é de: 
(A) 180  
(B) 120  
(C) 160  
(D) 300 
 
2 - Determinada orquestra apresentou-se numa sala de espetáculos em 3 noites consecutivas. Na primeira 
noite, das poltronas estavam ocupadas por espectadores; na segunda noite, eram das poltronas ocupadas, e 
estavam ocupadas na terceira noite, num total de 2280 espectadores nas três noites. O número de poltronas 
que compõem essa sala é: 
(A) 800. 
(B) 850.  
(C) 900.  
(D) 950. 
  
3 - Pedro e Antônio compraram, cada um, um automóvel financiado.  Pedro financiou R$ 15.000,00 a juros 
simples de 1,5% ao mês, em 24 meses. O montante a ser devolvido ao banco será pago em 24 parcelas 
iguais, mensais e consecutivas.  Antônio financiou R$ 16.000,00 a juros simples de 1,4% ao mês, em 20 
meses. O montante a ser devolvido ao banco será pago em 20 parcelas iguais, mensais e consecutivas. 
 
Cada parcela que Pedro terá de pagar será: 
(A) R$ 174,00 mais cara que cada parcela de Antônio.  
(B) R$ 274,00 mais cara que cada parcela de Antônio.  
(C) R$ 174,00 mais barata que cada parcela de Antônio.  
(D) R$ 274,00 mais barata que cada parcela de Antônio. 
 
4 - O ano de 2012 é bissexto, e o dia 1.º de janeiro foi um domingo. O dia 1.º de janeiro de 2013 será uma 
terça-feira. O dia 1.º de janeiro de 2017 será: 
(A) um domingo. 
(B) uma terça-feira.  
(C) uma quarta-feira.  
(D) uma quinta-feira. 
 
5 - Suponha que um elevador instalado em determinada construção tenha capacidade máxima para carregar 
120 sacos de cimento de 50 kg ou 2.500 tijolos (de peso uniforme = x). Considerando a capacidade máxima 
de carga do elevador, todas as composições de carga abaixo poderão ser colocadas neste elevador, 
EXCETO: 
(A) 30 sacos de cimento de 50 kg e 1.870 tijolos (com o peso uniforme = x);  
(B) 80 sacos de cimento de 25 kg e 1.665 tijolos (com o peso uniforme = x);  
(C) 40 sacos de cimento de 50 kg e 1.670 tijolos (com o peso uniforme = x);  
(D) 42 sacos de cimento de 25 kg e 2.062 tijolos (com o peso uniforme = x). 
 
6 - Um carpinteiro recebeu uma encomenda de 32 estantes. Dessas, 12 com cinco prateleiras, 6 com quatro 
prateleiras e 14 com três prateleiras. Se para fixar cada prateleira na estante são necessários 4 parafusos, 
então foram gastos:  
(A) 504 Parafusos 
(B) 126 Parafusos  
(C) 256 Parafusos  
(D) 128 Parafusos 
 



 

7 – Um reservatório com as dimensões 2 m de comprimento, 3 m de largura e 1 m de altura comporta 6 m³ de 
água. Podemos dizer que sua capacidade, em litros, é: 
(A) 6 Litros  
(B) 60 Litros  
(C) 6.000 Litros  
(D) 600 Litros 
 
8 – O produto entre a diferença de dois números pares consecutivos e a soma dos dois números ímpares 
mais próximos de 14 é: 
(A) 28  
(B) 42  
(C) 56  
(D) 80 
 
9 – Lívia contou os garfos e facas existentes no armário de sua cozinha e percebeu que para cada duas facas 
havia 3 garfos. Sabendo-se que o total desses dois talheres é igual a 90, qual é a diferença entre o número de 
garfos e facas? 
(A) 15.  
(B) 13.  
(C) 22.  
(D) 18. 
 
10 – Uma pessoa x pode realizar uma certa tarefa em 12 horas. Outra pessoa, y, é 50% mais eficiente que x. 
Nessas condições, o número de horas necessárias para que y realize essa tarefa é: 
A) 4. 
B) 5. 
C) 6.  
D) 8. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - (10 QUESTÕES) 
 
1 - De acordo com a Lei nº 8.069/1990 - ECA, a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao 
pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, 
assegurando - lhes:  
 
    I - Desigualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 
    II - Direito de ser respeitado por seus educadores.  
    III - Direito de organização e participação em entidades estudantis. 
 
Está CORRETO a alternativa:  
(A) Somente o item I.  
(B) Somente o item II.  
(C) Somente os itens II e III.  
(D) Somente os itens I e III. 
 
2 - A criança e o adolescente têm direito:  
 
I. À liberdade.  
II. Ao respeito. 
III. À dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, 
humanos e sociais.  
 
Quais estão corretas? 
(A) Apenas I.  
(B) Apenas II.  
(C) Apenas I e II.  
(D) I, II e III. 
 
3 - Considerando o Capítulo II da LDB, que trata da Educação Básica no país, pode-se afirmar que: 
(A) Os currículos nessa etapa devem ter garantidos apenas uma base nacional comum. 
(B) O ensino da Arte é componente curricular recomendado para o Ensino médio. 
(C) A Educação Física é componente curricular obrigatório, integrado ao projeto pedagógico da escola. 
(D) O calendário escolar deverá respeitar as peculiaridades locais, a critério do respectivo sistema de ensino, 
permitindo-se até suprimir o número de horas letivas, previstas por lei. 
 
 
 
 
 



 

4 - De acordo com a BNCC, na primeira etapa da Educação Básica de acordo com os eixos estruturantes da 
Educação Infantil, para que as crianças tenham condições de aprender e se desenvolver deve ser 
assegurado os seis direitos de aprendizagem: 
 
I- Conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se. 
II- Brincar, estudar, desenhar, alimentar-se, passear, socializar.  
II-Explorar, experimentar, calcular, expressar, escrever, ler. 
 
Está correta a alternativa: 
(A) I e II 
(B) I e II 
(C) I, II e III 
(D) Apenas a I 
 
5 - De acordo com a BNCC anos iniciais, a área de Linguagens é composta pelos seguintes componentes 
curriculares: 
(A) Língua Inglesa, Educação Física e Arte. 
(B) Arte, Língua Inglesa e Literatura  
(C) Educação Física, Arte e Matemática.  
(D) Língua Portuguesa, Arte e Educação Física. 
 
6 – Consoante o art. 56 da Lei n.º 8.069, de 13 de Julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), cabe 
aos dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicar ao Conselho Tutelar um dos seguintes 
casos apresentados a seguir:  
(A) maus-tratos causados pelos alunos aos professores. 
(B) reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. 
(C) ausência ou irregularidade de transporte escolar, prejudicando a frequência dos alunos às aulas. 
(D) elevados níveis de queixas dos professores pelo mau comportamento dos alunos. 
 
7 – De acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, considera-se:  
(A) criança- pessoa até dez anos de idade incompletos; adolescente - pessoa entre dez e dezessete anos de idade. 
(B) criança - pessoa até doze anos de idade incompletos; adolescente - pessoa entre doze e dezoito anos de idade. 
(C) criança - pessoa até treze anos de idade incompletos; adolescente - pessoa a partir de treze anos até dezesseis 
anos completos. 
(D) criança - pessoa até quatorze anos de idade incompletos; adolescente - pessoa que tem entre quatorze e dezoito 
anos completos. 
 
8 – O Currículo Paulista foi homologado pelo Secretário Estadual de Educação em primeiro de agosto de 
2019, fruto do esforço dos profissionais da educação, representantes das Redes Municipais, da Rede 
Estadual e da Rede Privada de Ensino com vistas a: 
 
I- Orientar o processo de (re) elaboração, implantação e implementação dos Currículos dos municípios e das 
propostas pedagógicas das escolas. 
II-Traduzir as especificidades sociais, econômicas, regionais, culturais e históricas de cada um dos 645 
municípios que compõem o Estado de São Paulo. 
III-Contemplar as competências gerais discriminadas pela Base Nacional Comum Curricular. 
IV-Traduzir as especificidades sociais, econômicas, regionais, culturais e históricas dos municípios que 
compõem o Estado de São Paulo e estado de Minas Gerais. 
 
Podemos afirmar que está INCORRETA a alternativa:  
(A) IV 
(B) I e II  
(C) II, III e IV 
(D) I, II e III 
 
9 – A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é: 
(A) Um documento relevante, pautado nas expectativas de aprendizagem do Ensino Infantil, que deve ser 
acompanhado pela sociedade para que, em regime de colaboração, faça o país avançar. 
(B) Um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais 
que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica.  
(C) Um documento contemporâneo, porem incompleto que corresponde às demandas do estudante desta época, 
preparando-o para o futuro. 
(D) Um documento elaborado por especialistas de algumas áreas do conhecimento com o objetivo de assegurar os 
direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o Plano Nacional de Educação. 
 
 
 
 
 



 

10 – Assinale V, se verdadeiro, ou F, se falso, quanto ao dever do Estado em relação à criança e ao 
adolescente.  
 
(    ) Atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade.  
(    ) Ensino fundamental gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria.  
(   ) Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação  artística, segundo a capacidade de 
cada um.  
 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo é: 
(A) F – F – V.  
(B) V – F – F.  
(C) V – V – V.  
(D) F – V – F. 
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