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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 doCandidato 

RG CPF DATA DE NASCIMENTO 



 

LINGUA PORTUGUESA - (10 QUESTÕES) 
 
 
1 – Leia o texto abaixo e responda a questão. 

Adolescentes: mais altos, gordos e preguiçosos 

A oferta de produtos industrializados e a falta de tempo têm sua parcela de responsabilidade no 
aumento da silhueta dos jovens. “Os nossos hábitos alimentares, de modo geral, mudaram muito”, observa 
Vivian Ellinger, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), no Rio de 
Janeiro. Pesquisas mostram que, aqui no Brasil, estamos exagerando no sal e no açúcar, além de tomar 
pouco leite e comer menos frutas e feijão. 

Outro pecado, velho conhecido de quem exibe excesso de gordura por causa da gula, surge como 
marca da nova geração: a preguiça. “Cem por cento das meninas que participam do Programa não 
praticavam nenhum esporte”, revela a psicóloga Cristina Freire, que monitora o desenvolvimento emocional 
das voluntárias. 

Você provavelmente já sabe quais são as consequências de uma rotina sedentária e cheia de 
gordura. “E não é novidade que os obesos têm uma sobrevida menor”, acredita Claudia Cozer, 
endocrinologista da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. Mas, se há 
cinco anos os estudos projetavam um futuro sombrio para os jovens, no cenário atual as doenças que viriam 
na velhice já são parte da rotina deles. “Os adolescentes já estão sofrendo com hipertensão e diabete”, 
exemplifica Claudia. 
DESGUALDO, P. Revista Saúde. Disponível em: http://saude.abril.com.br. Acesso em: 28 jul. 2012 (adaptado). 
 

Sobre a relação entre os hábitos da população adolescente e as suas condições de saúde, as informações 
apresentadas no texto indicam que: 
(A) a falta de atividade física somada a uma alimentação nutricionalmente desequilibrada constituem fatores 
relacionados ao aparecimento de doenças crônicas entre os adolescentes. 
(B) a diminuição do consumo de alimentos fontes de carboidratos combinada com um maior consumo de alimentos 
ricos em proteínas contribuíram para o aumento da obesidade entre os adolescentes. 
(C) a maior participação dos alimentos industrializados e gordurosos na dieta da população adolescente tem tornado 
escasso o consumo de sais e açúcares, o que prejudica o equilíbrio metabólico. 
(D) a ocorrência de casos de hipertensão e diabetes entre os adolescentes advém das condições de alimentação, 
enquanto que na população adulta os fatores hereditários são preponderantes. 
 
2 – (Banco do Brasil) Opção que preenche corretamente as lacunas:  
O gerente dirigiu-se ___ sala de reunião e pôs-se ___ falar ___ todas as pessoas convocadas. 
(A) à - à – à  
(B) a - à – à  
(C) à - a – a  
(D) a - a – à  
 
3 - (DETRAN/RN – 2010 – FGV) Assinale a alternativa em que está correto o uso do acento indicativo de 
crase: 
(A) O autor se comparou à alguém que tem boa memória.  
(B) Ele se referiu às pessoas de boa memória.  
(C) As pessoas aludem à uma causa específica.  
(D) Ele passou a ser entendido à partir de suas reflexões sobre a memória.  
 
4 – Assinale a alternativa com erro de crase: 
(A) Fui à Europa.  
(B) Você já esteve em Roma? Eu irei à Roma logo.  
(C) Entreguei o meu presente à Fabiana  
(D) Nenhuma das alternativas está errada.  
 
5 – Assinale a alternativa na qual, de acordo com o Acordo Ortográfico vigente, o emprego do hífen está 
INCORRETO. 
(A) Anti-inflamatório. 
(B) Micro-ônibus. 
(C) Micro-ondas. 
(D) Co-autor. 

 
 
 
 
 



 

6 – Com base na ortografia oficial de Língua Portuguesa assinale a alternativa em que o emprego do hífen 
está INCORRETO: 
(A) Guarda-roupa; 
(B) Para-quedas; 
(C) Super-homem; 
(D) Micro-Leão-dourado. 
 
7 – A partir das informações “Erradicar a extrema pobreza e a fome” e “Melhorar a saúde materna”, assinale 
a alternativa que apresenta apenas encontro(s) consonantal(is). 
(A) erradicar 
(B) pobreza 
(C) fome 
(D) melhorar 

8 – Assinale a alternativa CORRETA quanto à acentuação gráfica. 
(A) Aquí dá muito cajú de maio a setembro.  
(B) No rítmo em que andavamos, levaríamos toda a manhã para percorrer duas léguas.  
(C) Para mantê-los saudáveis é melhor alimentá-los com legumes crus.  
(D) Joel tinha os biceps mal definidos e o tórax exagerado para alguem tão baixo.  
 
9 – (UFPR) Assinale a alternativa em que todos os vocábulos são acentuados por serem oxítonos: 
(A) paletó, avô, pajé, café, jiló  
(B) parabéns, vêm, hífen, saí, oásis  
(C) você, capilé, Paraná, lápis, régua  
(D) amém, amável, filó, porém, além 

 
10 – (Mackenzie) Indique a alternativa em que nenhuma palavra é acentuada graficamente: 
(A) ruim, sozinho, aquele, traiu  
(B) lapis, canoa, abacaxi, jovens  
(C) saudade, onix, grau, orquidea  
(D) voo, legua, assim, tênis  
 

MATEMÁTICA - (10 QUESTÕES) 
 

1 - Considere a equação: 
       = 
       

 
Qual é o valor de a? 
(A) 24 
(B) 22 
(C) 12 
(D) 16 
 
2 - Em uma panificadora são produzidos 90 pães de 15 gramas cada um. Caso queira produzir pães de 10 
gramas, quantos iremos obter?  
(A) 125 
(B) 120 
(C) 135 
(D) 130 
 
3 - No intuito de reduzir o consumo de energia elétrica mensal das residências de um determinado país, o 
governo baixou uma medida provisória decretando que todos reduzam o consumo de energia em até 15%. 
Essa medida foi criada para que não haja riscos de ocorrerem apagões, em razão da escassez de chuvas que 
deixaram os reservatórios das hidrelétricas abaixo do nível de segurança. Salvo que a água é utilizada na 
movimentação das turbinas geradoras de energia elétrica. De acordo com a medida provisória, uma 
residência com consumo médio de 652 quilowatts–hora mensais, terá que reduzir o consumo em quantos 
quilowatts–hora mensal? 
(A) 554,2 quilowatts–hora mensais 
(B) 554,8 quilowatts–hora mensais 
(C) 553,7 quilowatts–hora mensais 
(D) 552,9 quilowatts–hora mensais 

 
 
 
 
 



 

4 - O refeitório de uma determinada empresa será reformado, trocando-se as lajotas que revestem o seu 
chão. O chão desse refeitório tem formato retangular, com 9 m de comprimento por 14 m de largura, e as 
lajotas que serão colocadas nesse chão tem formato quadrangular, com 60 cm de lado. O total de lajotas 
necessárias para revestir o chão desse refeitório é igual a: 
(A) 200 
(B) 250 
(C) 300 
(D) 350 

5 - Um fazendeiro dispõe de uma área total de 500 metros quadrados para o plantio de duas culturas. 50% 
dessa área total devem ser destinadas ao plantio de soja; 70% da área restante devem ser destinadas ao 
plantio de trigo e, na área onde não há plantio dessas duas culturas, deve ser construído um depósito de 
materiais. Dessa forma, a taxa percentual da área onde será construído o depósito, em relação à área total, é 
igual a: 
(A)15% 
(A) 25% 
(B) 30% 
(C) 10%. 

6 - Ao estudar a planta de uma construção, um engenheiro deparou-se com unidades de área dadas em cm². 
Certo cômodo dessa construção apresentava área de 120 000 cm². Essa área, expressa em m², equivale a: 
(A) 12 m² 
(B) 1200 m² 
(C) 12 m² 
(D) 346 m² 
 
7 - Se somarmos o dobro de 150 com o triplo de 16, obtemos um novo número. Em seguida, subtraindo 49 
desse novo número obtido, o resultado é o número: 
(A) 199 
(B) 299 
(C) 135 
(D) 308 

8 - Durante uma exposição de arte foram oferecidas oficinas de desenho. A entrada para essa exposição 
custava R$ 25,00 e cada oficina tinha o mesmo preço. Nessa exposição, uma pessoa gastou, com a entrada 
mais as oficinas, o valor de R$ 61,00. Sabendo que essa pessoa participou de 3 oficinas, o valor cobrado por 
oficina era 
(A) 24 
(B)  16 
(C)  18 
(D)  12 
 
9 - Um feirante vende pamonhas na feira e tem um custo inicial de R$ 250,00, além de um custo médio para 
produzir cada pamonha de R$ 3,20. Em um dia de feira, o seu custo total foi de R$ 973,20. Nessas condições, 
nesse dia, ele produziu quantas pamonhas? 
(A) 218 
(B) 226 
(C) 253 
(D) 268 
 
10 - Determine a área a ser desmatada de uma região de 200 km² de floresta Amazônica, considerando que os 
órgãos de defesa do meio ambiente permitiram derrubar somente 5% da região citada.  
(A) 10 km² 
(B) 5 km² 
(C) 15 km² 
(D) 20 km²  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - (10 QUESTÕES) 
 

1 - Crianças com 6 meses de idade compreende textos e ilustrações como reproduções da realidade e do 
mundo: 
(A) Simbólico 
(B) Televisivo 
(C) Animal 
(D) Diversidade 

 
2 - Como ocorre a atividade do profissional berçarista dentro de uma creche com crianças: 
(A) Brincadeiras de acordo com o tamanho da criança 
(B) Estudo realizado com excursões e passeios fora da cidade 
(C) Educador (a) e criança pequena, há troca efetiva por meio de conversas, brincadeiras, hora do banho e carinho 
na hora da chegada e na despedida. 
(D) Apenas higienizar as crianças e não realizar nenhuma atividade. 
 
3 - Os acidentes envolvendo crianças representam números elevados nas estatísticas de mortalidade infantil. 
Muitos acidentes que acontecem com as crianças ocorrem dentro de casa ou no local onde a criança 
permanece a maior parte do tempo. Por essa razão, é necessário que o profissional que trabalhe na 
instituição educacional conheça as formas de prevenir esses acidentes e saiba como agir em situações 
imprevistas. Independentemente da faixa etária, alguns cuidados básicos devem ser tomados: 
 
I - Caso a criança se queixe de algum mal-estar, ou apresente algum sintoma, jamais ministrar qualquer tipo 
de medicação.  
II - A família deve sempre ser avisada se a criança não estiver se sentindo bem e na impossibilidade de fazer 
contato com a família, deve-se procurar o Posto de Saúde mais próximo.  
III - As crianças não devem circular pelas áreas onde se preparam os alimentos, evitando seu contato com 
facas, água fervente, fogo, etc.  
IV - As crianças não devem usar tesouras de ponta assim como estiletes e outros materiais cortantes quando 
estiverem realizando alguma atividade educativa.  
V - Os móveis devem ter quinas arredondadas e o piso dos lugares onde a criança circula não deve ser 
escorregadio ou irregular. 
VI - Durante as atividades de lazer e pedagógicas, deve haver sempre um adulto acompanhando as crianças. 
VII - Os profissionais de saúde conhecem os sintomas de algumas doenças e devem responsabilizar a família 
e a instituição de ensino caso a criança adoeça. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) I, III, IV, V, VI e VII apenas  
(B) I, II, III, IV, V e VI apenas  
(C) I, II, III, IV, V, VI e VII 
(D) Nenhuma das alternativas. 
 
4 - O aleitamento materno é considerado o melhor método de se alimentar um bebê. Seus efeitos positivos 
são vistos não somente no bebê, mas também na mãe, nos pais e, em última análise, no sistema de saúde. 
O tempo preconizado durante o qual o bebê deve ser alimentado exclusivamente pelo leite materno é até os: 
(A) 9 meses de idade 
(B) 12 meses de idade 
(C) 6 meses de idade 
(D) 18 meses de idade 
 
5 - Sobre os cuidados que devem ser adotados na creche para a completa segurança das crianças, assinale a 
opção FALSA.  
(A) As cortinas devem ser evitadas. Acumulam poeira e podem desprender-se. Quando indispensáveis, precisam ser 
frequentemente lavadas. As persianas plásticas são de fácil limpeza.  
(B) Qualquer fio ou corda deve estar fora do alcance das crianças, pois há o risco de enforcamento e, quando 
utilizados em atividades, a supervisão deve ser feita durante toda a execução das mesmas. 
(C) Apesar de fazerem parte do cotidiano e dos pertences da criança, os sacos plásticos exigem total atenção, pois 
podem causar sufocamento.  
(D) Os murais são importantes veículos de comunicação, porém é preciso prestar atenção às miudezas que nele são 
fixadas. Alfinetes, grampos, tachinhas e imãs pequenos devem ser utilizados, mesmo em murais baixos. 
 
6 - Os primeiros socorros para as crianças de 0 a 5 anos de idade se relacionam com os acidentes comuns 
nessa fase. O socorro de emergência não é um tratamento médico, mas sim uma ação de tomada de decisão 
que melhor se aplica à criança acidentada. Para que o tratamento de emergência seja eficiente, o primeiro 
passo é o professor manter a calma e assumir o controle da situação, tranquilizando a criança e afastando-a 
da fonte de perigo, caso essa remoção não ofereça maiores danos à criança acidentada. Acerca do exposto, 
analise cada uma das situações apresentadas e os procedimentos adotados quanto aos primeiros socorros. 
 



 

I. Se a criança apresentar um corte superficial na perna deve-se levantar o membro ferido, fazer uma pequena 
pressão no local com um gaze e quando o sangue estiver contido, pode-se lavar o local com água e sabão. 
II. Se a criança sofrer uma queda deve-se colocar gelo no local para evitar o inchaço ou formação de 
hematomas. É importante observar se o local apresenta inchaço ou se a criança queixa-se de dores para 
avaliar a necessidade de encaminhamento ao posto de saúde. 
III. Se a criança for picada por escorpião, deve-se retirar o ferrão, lavar o local com água e sabão ficar atento 
ao local da ferroada, pois pode provocar alergia e coceira na criança. 
IV. Se a criança for mordida por um cão, deve-se lavar o local com água e sabão, conter o sangue e cobrir 
com gaze. Em seguida, encaminhar a criança ao posto de saúde para avaliação da necessidade de tomar 
vacina contra tétano e profilaxia contra raiva. 
 
Estão corretos os procedimentos 
(A) I, II, III e IV. 
(B) I e II, apenas. 
(C) I, II e IV, apenas. 
(D) I, III e IV, apenas. 
 
7 - As brincadeiras de esconde-esconde favorecem o desenvolvimento infantil, pois: 
(A) não trabalham com regras ou limites. 
(B) evitam o surgimento de problemas. 
(C) favorecem o desenvolvimento cognitivo. 
(D) incentivam a individualidade. 
 
8 - Uma berçarista em atividade em uma creche, ao ver duas crianças em confronto físico, deve: 
(A) não se posicionar, pois esse é um problema a ser resolvido pela professora. 
(B) acalmar as crianças, estimulando o diálogo e evitando que se machuquem. 
(C) não se posicionar, pois esse é um problema a ser resolvido pela diretora. 
(D) colocar as crianças de castigo, afastadas temporariamente do convívio com as outras. 
 
9 - Ao auxiliar uma criança no momento da refeição, a cuidadora percebeu que a comida estava quente, 
podendo causar queimadura ou desconforto. Considerando a conduta adequada nesse caso, analise as 
afirmativas a seguir. 
 
I - A cuidadora deve soprar o alimento e experimentá-lo antes de oferecer à criança. 
II - Caso seja necessário, a criança deve ser incentivada a soprar sua própria comida. 
III - Deve-se ensinar à criança que espere um pouco até que o alimento esteja na temperatura adequada. 
 
Está correto somente o que se afirma em: 
(A) II e III 
(B) I e II 
(C) I e III 
(D) I, II e III 

 
10 - Assinale a opção que apresenta um hábito higiênico simples que, ao ser adotado pelo cuidador, previne 
a transmissão de doenças infecciosas durante a troca de fralda de bebês em instituições de educação 
infantil. 
(A) higienização dos colchonetes de troca de fraldas uma vez por dia 
(B) descarte das fraldas sujas em cesto de lixo posicionado sobre o balcão de higienização da criança 
(C) utilização de fraldas de pano pré-lavadas em cada troca 
(D) higienização das mãos antes e depois do manuseio de cada bebê 
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