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PORTUGUÊS 
 

01. Considere a piada abaixo: 

 

Acidente 

Um bêbado chega em ziguezague até uma esquina onde 

tinha acabado de acontecer um acidente de trânsito e pergunta 

para um dos curiosos, ali aglomerados: 

 

- Que aconteceu? Por que esse cara tá caído aí no chão? 

- Foi batida. 

- Batida, é? Tá vendo só? É por isso que eu só tomo pu-

ra... 

 

Contribui(em) para a “graça” da piada: 

I. A surpresa, o desfecho inesperado, que ocorre com o 

último trecho do texto. 

II. A instauração do processo de ambiguidade existente 

no léxico “batida”. 

III. A informação prévia de que se tratava realmente de 

um acidente. 

IV. O fato de que o ébrio não compreendeu o contexto 

do seu interlocutor.  

 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I, apenas; 

B) I e II, apenas; 

C) (C I, II e III, apenas; 

D) I, III e IV, apenas; 

E) I, II, III e IV. 

 

02. Na imagem abaixo é possível concluir que: 

 
 

A) a crase registrada duas vezes está adequada, pois, re-

fere-se, elipticamente, a cidade de Bananeiras, bem 

como, a cidade de Solânea.  

B) a crase está inadequada, pois, não existe a contração 

entre preposição e artigo como exige a norma culta. 

C) no primeiro registro torna-se necessário o uso da 

crase, dispensando, desta forma, o segundo para não 

caracterizar redundância. 

D) torna-se inadequado o uso de crase em ambos os ca-

sos, pois, tanto a palavra Bananeiras como a palavra 

Solânea não antecede artigo. 

E) o uso da crase em ambos os casos torna-se obrigató-

rio por se tratar de palavra do gênero feminino tanto 

a que antecede, como também, a que sucede a fusão 

da preposição com o artigo.  

 

 

 

 

03. Na imagem abaixo, é possível concluir que: 

 
 

A) na oração intercalada “TEMOS COMIDAS REGI-

ONAL” ocorre um registro de inadequação de re-

gência verbal. 

B) a oração “TEMOS COMIDAS REGIONAL” regis-

tra adequadamente o uso de palavras próprias no 

singular, como ocorre em “Lojas Maia”, Lojas Insi-

nuante, etc. 

C) o substantivo “COMIDAS” está em contraponto 

com o adjetivo “REGIONAL”, uma vez que, o adje-

tivo deve concordar em gênero e número com o 

substantivo a que se refere. 

D) a inadequação, na verdade, está em “SERVICE SEM 

BALANÇA”, a qual deveria ser grafada “SERVI-

ÇOS SEM BALANÇA”. 

E) na oração intercalada “TEMOS COMIDAS REGI-

ONAL”, por ser uma variante linguística oficial da 

norma padrão considera-se adequada o seu uso e 

forma.  

 

04. Leia o texto e marque a alternativa correta.  

O nome dele era Atarxérxes Siqueira, mas era conhecido 

por Carlinhos Boludo.   

Carlinhos Boludo perdeu o primeiro emprego na Prefei-

tura de Floriano por artimanhas de pontuação. Certa vez, o 

diretor Administrativo da Prefeitura, Raymundo Melancia, 

chamou o copista para uma conversa de fim de expediente. E 

aconselhativo:  

– “Seu” Boludo, tenha cuidado com as vírgulas. Desse 

jeito, o considerado acaba com o estoque e a prefeitura não 

tem verba para comprar vírgulas novas.  

  

Pelo que se conclui do texto, Boludo NÃO exercia na prefei-

tura o cargo de:  

A) digitador  

B) professor. 

C) secretário  

D) amanuense  

E) escrevente  
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05. Leia o texto, da música “Que nem vem vem”, cantada 

pelo cantor sertanejo Flávio José.  

Quebrei no dente o taco da literatura  

Tô na história, tô eu sei  

Que eu sou motivo pra falar   

Entrei de cara, cara, tô caindo fora  

Tá no tempo, já é hora de poder me desfrutar  

Semente negra, eu sou raiz poderosa  

Aguada em verso e prosa na cacimba de Belá  

Meu canto tem um chapo-chapo de uma cuia  

(...)  

  

À luz da morfologia, no que trata da formação de palavra, o 

termo grifado pode ser associado a uma das alternativas se-

guinte.   

A) formação prefixal  

B) derivação regressiva. 

C) termo onomatopaico   

D) derivação imprópria.  

E) palavra parassintética  

 

06. Considere a frase:  

– “Que dia lindo!”. 

  

A respeito desta expressão, pode-se afirmar que:  

A) é uma frase nominal.  

B) é uma oração nominal.  

C) é um período nominal.  

D) é uma oração com sujeito indeterminado.  

E) um período não verbal.  

 

Considere a charge abaixo e responda as questões 07, 08, 09 e 

10. 

 
 

07. Depois de ler a história em quadrinhos, você percebe 

“Romeu e Dalila” são os nomes: 

A) Dos vizinhos do homem da história.  

B) Dos vizinhos da mulher da história.  

C) Do homem e da mulher da história.    

D) Das pessoas que escreveram a história.   

E) Das pessoas que já leram a história.  

 

08. A história começa com:  

A) Uma criança.    

B) Um alerta.  

C) Um aviso.    

D) Uma pergunta.    

E) Um passeio.     

 

 

 

09. A mulher fala de alguns sentimentos tristes que ela tem. 

Marque abaixo a palavra que NÃO é um sentimento triste:  

A) Tédio.    

B) Conjuntivite.  

C) Tristeza.     

D) Mágoa.     

E) Desilusão.    

 

10. Veja abaixo as palavras que formam pares e marque o que 

mostra palavras contrárias:  

A) Solidão – só 

B) Sorte – alegria. 

C) Tristeza – sofrimento.      

D) Mágoa – angústia.      

E) Dor – felicidade.  

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

11. Entende-se que todas as alternativas abaixo contribuem, 

gravemente, para o aquecimento global, EXCETO: 

A) Crescimento e surgimento de desertos: o aumento da 

temperatura provoca a morte de várias espécies ani-

mais e vegetais, desequilibrando vários ecossiste-

mas. Somado ao desmatamento que vem ocorrendo, 

principalmente em florestas de países tropicais (Bra-

sil, países africanos), a tendência é aumentar cada 

vez mais as regiões desérticas em nosso planeta; 

B) Aumento do nível dos oceanos: com o aumento da 

temperatura no mundo, está em curso o derretimento 

das calotas polares. Ao aumentar o nível da águas 

dos oceanos, podem ocorrer, futuramente, a submer-

são de muitas cidades litorâneas; 

C) Aumento de poços artesianos: com o número de po-

ços artesianos em crescimento acelerado, tem se ve-

rificado uma intensa onda de infiltrações entre as ro-

chas sedimentares, provocando uma rachadura nas 

áreas próximas as barragens e barreiras, causando 

risco as áreas residenciais envolvidas.  

D) Aumento de furacões, tufões e ciclones: o aumento 

da temperatura faz com que ocorra maior evapora-

ção das águas dos oceanos, potencializando estes ti-

pos de catástrofes climáticas; 

E) Ondas de calor: regiões de temperaturas amenas tem 

sofrido com as ondas de calor. No verão europeu, 

por exemplo, tem se verificado uma intensa onda de 

calor, provocando até mesmo mortes de idosos e cri-

anças. 

     

12. Atualmente o posto de presidente do Supremo Tribunal 

Federal, o chamado STF, tem sido da pessoa de: 

A) Gilmar Mendes 

B) Marco Aurélio  

C) Celso de Mello 

D) Joaquim Barbosa 

E) Ayres Britto 
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13. Leia o texto abaixo: 

Caminhando e cantando e seguindo a canção 

Somos todos iguais, braços dados ou não 

Nas escolas, nas ruas, campos, construções 

Caminhando e cantando e seguindo a canção(...) 

 

O trecho acima é um fragmento da música Para não dizer 

que não falei de flores. Esta letra pertence a um lendário 

paraibano que foi perseguido durante a Ditadura Militar. 

Marque a alternativa que traz o autor desta música. 

A) Geraldo Azevedo 

B) Geraldo Vandré 

C) Zé Ramalho 

D) Caetano Veloso 

E) João Gilberto 

 

14. Aponte a alternativa em que não aparece uma economia 

do município de Rio Negrinho. 

A) Confecção; 

B) Móveis; 

C) Cerâmica; 

D) Tintas; 

E) Construção civil. 

 

15. A primeira estação ferroviária de Rio Negrinho foi inau-

gurada no ano de: 

A) 1872 

B) 1873 

C) 1913 

D) 1918 

E) 1920 

 

16. O aniversário do Município de Rio Negrinho é comemo-

rado no dia 24 de abril devido: 

A) a fundação da estação ferroviária; 

B) o nascimento de Jorge Zipperer; 

C) a fundação do colégio São José e o seminário funda-

dos pelo padre Luiz Gonzaga Steiner; 

D) ao sepultamento de Max Raschke porteiro da Cimo; 

E) ao seu desmembramento de São Bento do Sul. 

 

17. Os dizeres que estão gravados no brasão do município de 

Rio Negrinho são: 

A) trabalho e desenvolvimento; 

B) trabalho e pesquisa; 

C) trabalho e progresso; 

D) trabalho e austeridade; 

E) desde 1913. 

 

18. Marque, entre os municípios citados abaixo o que faz 

divisa com Rio Negrinho.  

A) Mafra 

B) Jaraguá do Sul 

C) Vitor Meireles 

D) Ibirama 

E) Benedito Novo 

 

 

 

 

19. Na política de Rio Negrinho, vários líderes políticos lo-

cais exerceram a função de prefeito. Dentre os citados abaixo 

marque a alternativa que mostra o nome do último prefeito 

constitucional do município eleito para o quadriênio 1997 a 

2000.  

A) Mauro Mariani 

B) Romeu Ferreira de Albuquerque 

C) Osni José Schroeder 

D) Alcides Groskopf 

E) Guido Ruckl 

 

20. Segundo pesquisa realizada pelo Censo IBGE 2010, o 

município de Rio Negrinho compreende uma população esti-

mada em: 

A) 33.450 habitantes 

B) 39.846 habitantes 

C) 49.870 habitantes 

D) 57.250 habitantes 

E) 64.290 habitantes 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21. Aponte a alternativa em que aparece um produto químico 

que deve ser deixado fora do alcance das crianças pequenas a 

fim de não se intoxicarem. 

A) Iogurte; 

B) Pão; 

C) Detergente; 

D) Achocolatado; 

E) Água potável. 

 

22. Para se trabalhar com os sujeitos de 0 a 18 anos tendo os 

plenos conhecimentos dos seus direitos é preciso que o moni-

tor tenha conhecimento, especificamente, sobre: 

A) o Estatuto da Criança e do Adolescente; 

B) o Estatuto do Idoso; 

C) a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 

D) Estatuto do Desarmamento; 

E) Constituição Federal. 

 

23. Aponte a alternativa em que não aparece um ato de negli-

gência contra a criança. 

A) Abuso sexual; 

B) Maus-tratos psicológicos; 

C) Maus-tratos físicos; 

D) Inanição; 

E) Carinho. 

 

24. Talvez uma das situações mais graves cometidas contra as 

crianças seja o abandono delas sozinha em casa pelos pais. 

Assinale a alternativa em que não aparece uma possível con-

sequência negativa quando as crianças são deixadas sozinhas 

em casa. 

A) Fuga; 

B) Participação dos pais nas atividades dos filhos; 

C) Raptos; 

D) Abusos sexuais; 

E) Acidentes domésticos. 
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25. A imagem abaixo, infelizmente, mostra uma cena: 

 
http://violenciabrasil1.spaceblog.com.br/57711/Estamos-em-Outubro-mes-das-

Criancas-mas-ha-o-que-comemorar/ 

 

A) de abuso sexual; 

B) de abuso psicológico; 

C) de violência doméstica; 

D) de inanição; 

E) de abandono no lar. 

 

26. São consideradas crianças os sujeitos que tem até: 

A) 08 anos de idade; 

B) 09 anos de idade; 

C) 10 anos de idade; 

D) 11 anos de idade; 

E) 12 anos de idade. 

 

27. A imagem abaixo faz alusão à: 

 
http://www.paraiba.com.br 

 

A) proteção que temos que dar as crianças e aos adoles-

centes; 

B) alimentação que temos que dar as crianças e aos 

adolescentes; 

C) saúde que temos que dar as crianças e aos adolescen-

tes; 

D) a segurança que temos que dar as crianças e aos ado-

lescentes; 

E) a vestimenta que temos que dar as crianças e aos 

adolescentes. 

 

28. Como monitoras temos que ensinar as crianças a escovar 

os dentes: 

A) antes das refeições; 

B) depois das refeições; 

C) somente ao acordar; 

D) somente ao dormir; 

E) depois do café da manhã. 

 

 

29. Assinale a alternativa em que aparece uma atitude de 

higiene coletiva. 

A) Escovar os dentes; 

B) Lavar as mãos; 

C) Lavar os alimentos; 

D) Banho corporal; 

E) Limpeza das roupas. 

 

30. Aponte a alternativa em que aparece um alimento que não 

pode ser lavado com água e água sanitária. 

A) Verduras; 

B) Hortaliças em geral; 

C) Frutas; 

D) Cereais; 

E) Legumes. 

 

31. A imagem abaixo mostra um descaso contra: 

 
 

A) a saúde; 

B) o patrimônio; 

C) a pessoa; 

D) a educação; 

E) o funcionário público. 

 

32. Marque V (Verdadeiro) ou F (Falso) nas afirmativas 

abaixo sobre a saúde da criança e do adolescente. 

(   ) A criança e o adolescente portadores de deficiência 

receberão atendimento especializado; 

(   ) Os adolescentes se necessário receberão prótese den-

tária gratuitamente pelo SUS; 

(   ) As crianças e os adolescentes terão prioridade no 

atendimento médico gratuito. 

 

A ordem correta dos itens é: 

A) VVV 

B) VVF 

C) VFF 

D) FVV 

E) FFF 

 

33. Sobre os direitos das crianças, quanto à liberdade, não 

corresponde a: 

A) ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços 

comunitários, ressalvadas as restrições legais; 

B) opinião e expressão; 

C) crença e culto religioso; 

D) brincar, praticar esportes e divertir-se; 

E) não ir à escola. 
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34. Ao adolescente é vedado o trabalho: 

I. noturno; 

II. perigoso; 

III. realizado em horários e locais que permitam a fre-

quência à escola; 

IV. penoso; 

V. insalubre. 

 

Está correto o item: 

A) I 

B) II 

C) III 

D) IV 

E) V 

 

35. Aponte a alternativa em que não aparece uma venda proi-

bida as crianças e adolescentes. 

A) Armas de fogo; 

B) Bilhetes lotéricos; 

C) Bebidas alcoólicas; 

D) Revistas pornográficas; 

E) Revistas culturais. 

 

36. As entidades de atendimento são responsáveis pela manu-

tenção das próprias unidades, assim como pelo planejamento 

e execução de programas de proteção e sócio-educativos 

destinados a crianças e adolescentes, em todos os regimes 

citados abaixo, EXCETO: 

A) prisão domiciliar; 

B) orientação e apoio sócio-familiar; 

C) apoio sócio-educativo em meio aberto; 

D) colocação familiar; 

E) acolhimento institucional. 

 

37. Aponte a única alternativa em que não aparece uma obri-

gação das entidades que oferecem programas de internação 

para adolescente infrator. 

A) reservar a identidade e oferecer ambiente de respeito 

e dignidade ao adolescente; 

B) propiciar atividades culturais, esportivas e de lazer; 

C) oferecer cuidados médicos, psicológicos, odontoló-

gicos e farmacêuticos mesmo sem os pais dos ado-

lescentes terem pago antecipadamente pelos servi-

ços; 

D) proceder a estudo social e pessoal de cada caso; 

E) observar os direitos e garantias de que são titulares 

os adolescentes. 

 

38. Os membros do Conselho Tutelar são eleitos: 

A) pelo prefeito do município; 

B) pelos vereadores do município; 

C) pelo secretario de segurança; 

D) pelos cidadãos comuns; 

E) pelos diretores escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Sobre o Conselho Tutelar é correto afirmar: 

A) que goza de autonomia funcional; 

B) que está diretamente ligada à secretaria da Ação So-

cial; 

C) que está diretamente ligada à Secretaria de Seguran-

ça; 

D) que está diretamente ligada à Secretaria de Educa-

ção; 

E) que depende firmemente da prefeitura municipal pa-

ra realizar seus atos. 

 

40. Marque a única alternativa em que não aparece uma atri-

buição do Conselho Tutelar. 

A) providenciar a medida estabelecida pela autoridade 

judiciária, para o adolescente autor do ato infracio-

nal; 

B) dilapidar certidões de nascimento e de óbito de cri-

ança ou adolescente quando necessário; 

C) expedir notificações; 

D) representar ao Ministério Público, para efeito das 

ações de perda ou suspensão do pátrio poder; 

E) requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, edu-

cação, serviço social, previdência, trabalho e segu-

rança. 

 




