
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

Nº DE INSCRIÇÃO ______________ 

   

Prezado Candidato, leia atentamente as instruções a seguir: 

1. Coloque o seu número de inscrição na capa da prova; 

2. Assine o cartão resposta no verso; 

3. A prova terá 4 (quatro) horas de duração; 

4. O candidato somente poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início da prova; 

5. Use caneta esferográfica azul ou preta com tubo transparente; 

6. Cada questão possui somente uma resposta correta; 

7. Você poderá responder no caderno de prova, utilizando-o como rascunho se necessário, mas, deverá 

assinalar no cartão resposta que acompanha o mesmo; 

8. Não serão permitidas consultas de espécie alguma durante a aplicação da prova; 

9. A prova conterá 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 

10. A resposta assinalada no cartão resposta não poderá apresentar dúvidas e/ou rasuras, nesse caso 

será anulada a questão; 

11. Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala todo o material 

recebido no início da prova; 

12. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho. 

 
 

Boa Prova! 
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Monte Everest sem oxigênio 
 
      Mais um passo foi dado pela dupla de alpinistas formada por Vitor Negrete e Rodrigo Ranieri. Após uma 
fase de pré-aclimação na face sul do Everest neste último final de semana, os brasileiros partem para o Tibet. O 
desafio proposto por eles é chegar ao cume da montanha mais alta do mundo sem o auxílio de oxigênio 
complementar. Apenas um grupo limitado de alpinistas, que contou com o clima, preparo físico e um pouco de 
sorte, conseguiu realizar a façanha na montanha considerada a “deusa mãe do mundo”.  
      Em Namche Bazaar, Vitor e Rodrigo encontraram outros aventureiros, como um neozelandês, líder de uma 
expedição, que escalou o Everest seis vezes, chegando ao cume em três delas. “Conhecemos também uma suíça 
que atingiu o cume, com oxigênio, pela Face Norte em sua primeira tentativa. Ela saiu do Acampamento 3 
(8.350m), à uma hora da manhã e chegou ao cume às 6h 30min da manhã. O encontro com este grupo deixou 
muito claro que escalar o Everest sem oxigênio é muito, muito, mais difícil. Nossa escalada será extremamente 
difícil e dura, porém estamos confiantes” , descreve Negrete.  

(Texto adaptado do site www.terra.com.br) 
 

01 - Assinale a alternativa que delimita a ideia central do texto: 
a) Aventureiros que querem bater o recorde mundial escalando o Everest em menor tempo que os recordistas atuais. 
b) O desafio de escalar o monte mais alto do mundo sem oxigênio complementar. 
c) A difícil escalada planejada pelo grupo de Vitor e Rodrigo. 
d) A façanha realizada pela suíça que escalou o monte Everest em menos de 6 horas. 
 

02 - A expressão “deusa mãe do mundo” foi empregada para se referir: 
a) a façanha dos alpinistas.   c) a montanha. 
b) a alpinista suíça que a dupla conheceu.  d) a dupla de alpinistas. 
 

03 - O grupo de alpinistas conseguiu chegar ao cume do Everest devido: 
a) a grande experiência adquirida nas escaladas anteriores. 
b) oxigênio complementar que utilizaram no decorrer da escalada. 
c) clima, preparo físico e sorte. 
d) a escolha do trajeto pela Face Norte.    
 

04 - Os vocábulos destacados no texto pertencem a classe dos pronomes. Assinale a alternativa que os classifica 
respectivamente na ordem em que aparecem no texto: 
a) indefinido, interrogativo, relativo, possessivo.  c) indefinido, demonstrativo, caso reto, tratamento. 
b) demonstrativo, caso oblíquo, relativo, caso reto.  d) demonstrativo, indefinido, caso reto, possessivo. 
 

05 - No trecho destacado a seguir “Conhecemos também uma suíça... porém estamos confiantes.”, retirado do 
texto, assinale a alternativa que justifica corretamente o emprego das aspas: 
a) evidenciar o depoimento de alguém.   c) destacar citação conhecida. 
b) enfatizar uma expressão.    d) anunciar uma explicação. 
 

06 - Assinale a alternativa que apresenta os vocábulos adequados completando corretamente as lacunas quanto a 
concordância nominal: 
Era ___________ dia quando as alpinistas partiram, mas em _________ hora tiveram que retornar. Seria 
_______________ que ambas estivessem bem preparadas, mas uma delas não estava preparada o 
___________________. 
a) meio, meia, necessário, bastante.  c) meio, meia, necessária, bastantes. 
b) meia, meia, necessário, bastante.  d) meia, meia, necessária, bastantes. 
 

07 - Luana comprou um notebook cujo valor à vista é de R$ 2.000,00 em duas parcelas iguais, no valor de R$ 
1.200,00 cada, sendo uma entrada no ato da compra, e o restante após um ano. A taxa de juros efetivada nessa 
transação foi de: 
a) 100% a.a.    c) 33,3% a.a. 
b) 50% a.a.    d) 20% a.a. 
 

08 - Clóvis deseja construir em sua residência, uma piscina em formato de paralelepípedo reto-retângulo. A 

largura dessa piscina deve medir 3 m e a diagonal da face que representa o fundo da piscina, 5 m. Para que a  

da capacidade total dessa piscina seja de 12.000 litros, sua profundidade deve ser de: 
a) 1 m.     c) 1,2 m. 
b) 1,1 m.    d) 1,25 m. 
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09 - Ana e Paula trabalham na mesma empresa, desempenhando a mesma atividade, sendo remuneradas de 
acordo com suas respectivas produções individuais. O patrão, ao fazer as contas no final do mês, verificou que 
deverá pagar para Ana e Paula juntas, o total de R$ 2.925,00. Sabe-se que a produtividade de Ana foi superior a 
de Paula em 25%. Dessa forma, o salário de Ana será de: 
a) R$ 1.410,00.    c) R$ 1.515,00. 
b) R$ 1.475,00.    d) R$ 1.625,00. 
 

10 - Jorge viajou de sua casa ao litoral do Estado por 3,5 horas, a uma velocidade média de 84 km/h. Para 
cumprir o mesmo percurso de volta para casa em 3 horas, a média de velocidade deve ser de: 
a) 90 km/h.    c) 98 km/h. 
b) 94 km/h.    d) 103 km/h. 
 

11 - A quem compete precipuamente, a “Guarda da Constituição Federal”? 
a) Camada dos Deputados. 
b) Presidência da República. 
c) Senado da República. 
d) Supremo Tribunal Federal. 
 

12 - A primeira escola de Maripá foi: 
a) Municipal.    c) Federal. 
b) Estadual.    d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

13 - Depois que a escolha do Presidente da República voltou a ser feita através do voto direto, quantas eleições 
foram decididas ainda no “primeiro turno”? 
a) Nenhuma.    c) 2 (duas). 
b) 1 (uma).    d) 3 (três). 
 

14 - RESPECTIVAMENTE, em que atuais estados, ocorreram a “Proclamação da República” e a 
“Independência do Brasil”? 
a) Minas Gerais e Rio de Janeiro.   c) São Paulo e Minas Gerais. 
b) Rio de Janeiro e São Paulo.   d) São Paulo e Rio de Janeiro. 
 

15 - Coloque “V” para as frases verdadeiras e “F” para as frases falsas no que diz respeito a classificação dos 
jogos segundo Nylse Cunha (2001): 
(   ) Jogo de sorte é aquele em que a perda ou ganho depende apenas de sorte e não de alguma habilidade física 
ou mental. 
(   ) Jogo de paciência é aquele em que o jogador deverá conseguir realizar sozinho a proposta do jogo. 
(   ) Jogo de tarefas ou didático é aquele que requer planejamento de situações ou criação de estratégias. 
(   ) Jogo de Loto é composto por cartelas e cartelinhas ou peças que devem ser superpostas às referidas cartelas. 
(  ) Jogo de estratégia é composto por peças em duplicata as quais devem ser identificadas através da 
memorização de sua localização. 
Assinale a sequência correta de cima para baixo: 
a) V – F – F – V – V  
b) V – V – F – V – F  
c) F – V – F – F – V  
d) F – F – V – V – F  
 

16 - Referente às adequações das atividades lúdicas para cada faixa etária segundo Cavalari (2008 ), é correto 
afirmar: 
a) As crianças de 0 a 2 anos tem um comportamento egocêntrico. Suas brincadeiras são referentes a exploração, 
brinquedos cantados, perguntas e respostas. 
b) As crianças de 2 a 4 anos convive bem com o grupo e joga em equipe. Aceita pequenos jogos. 
c) As crianças de 4 a 6 anos tem a capacidade de reflexão. Aceitam atividades que envolvam estratégias. 
d) As crianças de 6 a 8 anos começa a aceitar regras e compreendê-las. Gostam de atividades com muita movimentação. 
 

17 - Segundo Cunha apud Friedmann (1998), as Brinquedotecas foram surgindo conforme as necessidades de 
cada País. Onde e como surgiu a primeira Brinquedoteca do mundo: 
a) Na Inglaterra, surgiram as bibliotecas de brinquedos um lugar onde qualquer criança pode escolher brinquedos para 
levar para casa.  
b) Na Itália, na Ludoteca central de Florença, instalada num antigo orfanato.    
c) No Brasil, por ocasião da inauguração de Centro de Habilitação da Associação de Pais e Amigos dos excepcionais de 
São Paulo, devido a exposição de brinquedos pedagógicos. 
d) Na Suécia, duas professoras mães de excepcionais, fundaram a Lekotek, com o objetivo de emprestar brinquedos e 
dar orientação às famílias de excepcionais sobre como poderiam brincar com seus filhos, para melhor estimulá-los 
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18 - Encontramos diversos autores renomados que conceituam sobre os termos ligados as atividades lúdicas. 
Conforme o conceito dos autores Vinícius Cavalari e Adriana Friedmann complete os espaços abaixo com alguns 
desses termos mais utilizados sobre ludicidade:  
 

“É importante ressaltar, neste momento, a definição de alguns termos utilizados: 
_______________________ refere se, basicamente, à ação de brincar, ao comportamento espontâneo que resulta 
de uma atividade não estruturada; ________________ é compreendido como uma brincadeira que envolve regras; 
___________________ é utilizado para designar o sentido de objeto de brincar. A __________________ é tudo que 
diverte e entretém o homem.                                      

a) Brincadeira – Jogo – Brinquedo – Recreação.  
b) Jogo – Brinquedo – Recreação – Brincadeira. 
c) Brinquedo – Recreação – Brincadeira – Jogo.  
d) Recreação – Brincadeira – Jogo – Brinquedo. 
 

19 - De acordo com a descrição abaixo sobre a classificação de brinquedos, mencionada por Nylse Cunha, são 
corretas as afirmações: 
I - Os brinquedos de sucata são materiais descartáveis que aparentemente não têm mais utilidade e com um 
pouco de criatividade pode ser aproveitado. 
II - Os brinquedos pedagógicos vivenciam os símbolos para compreender seus significados na vida real. 
III - Os brinquedos hipnóticos tem a gratificação rápida em troco de uma manipulação onde descarregam 
tensões e desenvolvem a concentração. 
IV - Os brinquedos de afeto são macios, gostosos de pegar. Desperta uma vontade de acariciá-los e abraçá-los. 
Provoca aconchego e oferece consolo. 
V - Brinquedos de berço são brinquedos para observar, olhar, ouvir, pegar, morder e explorar. Valiosos para a 
estimulação sensorial e motora. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas as afirmações I, II, IV e V estão corretas. 
b) Apenas as afirmações I, III, IV e V estão corretas. 
c) Apenas as afirmações II e III estão corretas. 
d) Todas as afirmações estão corretas. 
 

20 - Sobre perfil do brinquedista é correto afirmar qual desses aspectos: 
I - São aqueles que se solidarizam com as crianças e que, por amor a elas, querem proporcionar-lhes horas felizes 
na brinquedoteca. 
II - Esta profissão, à qual não se chega através de um curso superior, mas por convicção, requer um sólido 
otimismo. 
III - Que possua boa capacidade de se comunicar e que tenha disponibilidade afetiva para brincar várias vezes.  
IV - Que não se apavore com a desordem e agüente bem ter que arrumar tudo outra vez, e que, acima de tudo, 
goste muito de brincar. 
V - Paciência para lidar com a inquietude das crianças e com as exigências de certos pais. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas as afirmações I, III e V estão corretas. 
b) Apenas as afirmações II e V estão corretas. 
c) Apenas as afirmações I e IV estão corretas. 
d) Todas as afirmações estão corretas. 

 
21 - Segundo Nylse Cunha o funcionamento de uma Brinquedoteca requer tarefas e responsabilidades bem 
diferentes. Relacione a primeira coluna de acordo com a segunda no que diz respeito a equipe da Brinquedoteca 
e suas funções: 
(     ) Coordenação. 
(     ) Secretária(o). 
(     ) Brinquedista. 
(     ) Ludotecário. 
(     ) Serviços Gerais. 
a) Responsável pelo registro e classificação de brinquedos, controle de sócios, empréstimo de brinquedos, 
restauração de brinquedos, arquivo de regras entre outros. 
b) Responsável pelo atendimento às crianças, análise de jogos, arrumação de brinquedos e supervisão das 
brincadeiras.   
c) Responsável pela limpeza do local e lavagem dos brinquedos.   
d) Planejamento geral, elaboração de orçamentos, provisão de recursos financeiros, seleção e contratação de 
pessoal, supervisão da equipe, compra de brinquedos entre outros.   
e) Responsável pelo atendimento do telefone, correspondência, controle da agenda, preparação de cartazes e 
manutenção dos murais.   
a) D – E – A – B – C 



 5

b) A – C – D – E – B  
c) D – E – B – A – C 
d) E – B – A – C – D 

 
22 - A criação de uma Brinquedoteca pode variar conforme seus objetivos, o local, instituição mantenedora, 
faixa-etária entre outros. Como podemos conceituar os espaços denominados de Brinquedoteca. Assinale a opção 
correta acerca dessas afirmações: 
- “Brinquedoteca é um espaço criado para favorecer a brincadeira. É um espaço onde as crianças vão para brincar 
livremente, com todo o estímulo à manifestação de suas potencialidades e necessidades lúdicas. Muitos brinquedos, 
jogos variados e diversos materiais que permitem a expressão da criatividade. É um espaço preparado para estimular 
a criança a brincar, possibilitando acesso a uma grande variedade de brinquedos, dentro de um ambiente 
especialmente lúdico. É um lugar onde tudo convida a explorar, a sentir e a experimentar.” 
Porque... 
-  “Uma brinquedoteca não pode ser confundida com uma sala de aula ou sala de reuniões ou ainda com uma sala 
de atividades múltiplas. Imaginar que é possível montar uma brinquedoteca simplesmente colorindo quatro paredes, 
confeccionando alguns brinquedos e escolhendo uma “tia” para cuidar de tudo, é uma redução grosseira das suas 
possibilidades.”  
a) A primeira afirmação é uma proposição verdadeira, e a segunda é uma proposição falsa. 
b) A primeira afirmação é uma proposição falsa, e a segunda é uma proposição verdadeira. 
c) As duas afirmações são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira. 
d) As duas afirmações são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira. 
 

23 - O sistema de classificação foi desenvolvido com o objetivo de possibilitar a classificação de jogos, brinquedos 
e materiais pedagógicos. Qual das afirmações abaixo explica sobre a importância de classificar os materiais 
contidos numa Brinquedoteca? 
I - Possibilidade de escolher os jogos, os brinquedos ou materiais adequados, para que se possa trabalhar uma 
determinada dificuldade ou estimular uma determinada função. 
II - Facilita o acesso ao material pelos educadores. 
III - Torna possível a localização imediata de determinados jogos. 
IV - Facilmente perdemos o controle sobre o acervo. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas as afirmações I e III estão corretas  
b) Apenas as afirmações I, II e IV estão corretas 
c) Apenas as afirmações II, III e IV estão corretas 
d) Apenas as afirmações I, II e III estão corretas 
 

24 - Brincar com uma criança é uma forma de demonstrar carinho por ela. A participação do adulto pode 
enriquecer e dar prestígio à brincadeira e quando estamos brincando junto com uma criança podemos realizar 
várias ações, exceto: 
a) Explicar as regras do jogo e introduzir propostas novas. 
b) Aumentar as oportunidades em todos os sentidos e estimular a resolução de problemas. 
c) Aumentar a dificuldade quando a criança estiver para desistir. 
d) Dar tempo para que a criança possa explorar o material. 
  

25 - A certificação de brinquedos importados e nacionais no Brasil é obrigatório, que está baseada na norma 
brasileira NBR 11786 – Segurança do Brinquedo, publicada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) e regulamentada pela Portaria Inmetro n.º 177, de 30 de novembro 1998.  Essa norma, que trata da 
segurança do brinquedo, refere-se aos possíveis riscos que mesmo não sendo identificados pelo público, podem 
surgir durante o uso normal dos brinquedos ou mesmo em conseqüência de abuso razoavelmente previsível. 
Identifique os tipos de ensaios previstos na norma técnica NBR conforme as orientações abaixo relacionadas:  
1 - Relacionar com a segurança do brinquedo, forma de manuseio e faixa etária a que se destina, deve ser 
redigida de maneira clara, ostensiva e em língua portuguesa.  
2 - As substâncias reconhecidas como perigosas à saúde não devem ser usadas em quantidade ou forma que 
possa afetar as crianças. Dessa forma, a norma estabelece os valores máximos destes elementos químicos. 
3 - Simular a exposição de um brinquedo a dano mecânico, devido a queda ou arremesso, além de outras ações 
que podem ser executadas por uma criança. 
4 - Todos os brinquedos devem ser submetidos a este ensaio, que consiste em deixá-los cair de alturas que variam 
conforme a faixa etária a que se destinam. 
5 - Visam minimizar riscos ligados à ingestão ou inalação de peças que se quebram ou são retiradas dos 
brinquedos, além de eliminar riscos referentes à forma do brinquedo e aos elementos usados na montagem. 
6 - O brinquedo deve ser fixado de modo que seja possível submeter suas partes aos esforços de tração e torção. 
Todas as partes testadas devem permanecer intactas após os ensaios. 
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a) 1. Rotulagem, Literatura e Marcação / 2. Toxicologia / 3. Ensaio de Abuso Razoavelmente Previsível / 4. Objetos 
pequenos, pontas e projeções perigosas / 5. Ensaio de Queda / 6. Ensaios de torção e tração para retirada de 
componentes. 
b) 1. Rotulagem, Literatura e Marcação / 2. Toxicologia / 3. Ensaio de Abuso Razoavelmente Previsível / 4. Ensaio de 
Queda / 5. Objetos pequenos, pontas e projeções perigosas / 6. Ensaios de torção e tração para retirada de componentes. 
c) 1. Objetos pequenos, pontas e projeções perigosas, Literatura e Marcação / 2. Ensaio de Abuso Razoavelmente 
Previsível / 3. Toxicologia / 4. Ensaio de Queda / 5. Rotulagem / 6. Ensaios de torção e tração para retirada de 
componentes. 
d) 1. Objetos pequenos, pontas e projeções perigosas, Literatura e Marcação / 2. Ensaio de Abuso Razoavelmente 
Previsível / 3. Ensaio de Queda / 4. Toxicologia / 5. Rotulagem / 6. Ensaios de torção e tração para retirada de 
componentes. 
 

26 - Abaixo segue a explicação de alguns itens mais utilizados que constam na ficha de catalogação dos 
brinquedos. Coloque “V” para as frases verdadeiras e “F” para as frases falsas no que diz respeito a esses itens: 
(   ) TIPO: categoria segundo o sistema de classificação adotado pela Brinquedoteca. 
(   ) DESCRIÇÃO: componentes, material, número de peças entre outros. 
(   ) LOCALIZAÇÂO: Prateleira, estante, canto ou sala onde se encontra. 
(  ) ACONDICIONAMENTO: anotação sobre a maneira como o brinquedo está sendo armazenado na 
Brinquedoteca. 
(   ) ADAPTAÇÕES: anotações sobre peças ou regras que foram substituídas, adaptadas ou simplificadas. 
Assinale a sequência correta de cima para baixo: 
a) V – V – V – F – V 
b) F – V – V – F – V 
c) V – V – V – V – V  
d) V – V – V – F – F 
 

27 - Qual das afirmações abaixo não corresponde a história do brincar? 
a) Os jogos e as brincadeiras surgiram desde época medieval de forma natural, instintiva e espontânea. 
b) A história do brinquedo é tão antiga quanto a história do homem. Muitos brinquedos que temos hoje nasceram nas 
grandes civilizações antigas e boa parte permaneceu praticamente inalterada ao longo dos tempos 
c) Pouco se sabe sobre a história dos jogos, mas acredita-se que todos os povos praticaram. Acredita-se que suas origens 
remontam a cerimônias, rituais religiosos e costumes antigos sobre a fertilidade agrária. 
d) Não há evidências de quando o homem começou a jogar, porém vestígios da pré-história mostram que o homem das 
cavernas fazia brincadeiras com o osso do tornozelo. 
 

28 - Assinale a alternativa que apresenta um domínio máximo na Internet: 
a) .com     c) http:// 
b) @gov.br    d) www. 
 

29 - No Word, RESPECTIVAMENTE, que comandos devem ser digitados para Recortar e Colar algum trecho 
de texto ou imagem? 
a) Ctrl + C � Ctrl + V   c) Ctrl + X � Ctrl + C 
b) Ctrl + R � Ctrl + C   d) Ctrl + X � Ctrl + V 
 

30 - Para se desfazer uma digitação, basta clicar no atalho: 
a) Ctrl + D    c) Ctrl + Z 
b) Ctrl + R    d) Ctrl + � 
 




