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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Número de mulheres assassinadas cresce 200% na 
Paraíba, diz ONG 

 
A quantidade de mulheres assassinadas no mês de 

fevereiro deste ano na Paraíba cresceu 200% em relação ao 
mesmo período do ano passado. O levantamento foi 
divulgado na quinta-feira (1º) pelo Centro da Mulher 8 de 
Março, uma organização não governamental sediada em 
João Pessoa. Conforme a ONG, 22 mulheres foram mortas 
no estado em 2012, sendo 18 mulheres somente em 
fevereiro. No ano passado, foram registrados oito 
assassinatos de mulheres nos dois primeiros meses. 

 
Em entrevista ao Bom Dia Paraíba nesta sexta-

feira (2), a coordenadora da ONG Bamidelê, Terlúcia Silva, 
disse que a Paraíba vive o ápice da violência contra a 
mulher. Segundo ela, os crimes têm ligação com a relação 
desigual de poder em comparação aos homens. "Por mais 
que existam políticas públicas, ocorre todo tipo de violência 
no cotidiano delas, desde xingamentos e privações a 
agressões físicas", declarou. 

 
Outra preocupação é a impunidade. Segundo ela, 

um dado do Conselho Nacional de Justiça revela que em 
apenas 2% dos casos os agressores são condenados. Para 
ela, a educação é fundamental para combater a violência. 

 
"A gente cresce reproduzindo o pensamento de que 

o homem é forte e a mulher é frágil. Enquanto a gente não 
aceitar que as relações afetivas têm que ser respeitadas e 
livres, esse quadro vai permanecer", explica. 

 
A reportagem procurou as representantes da Secretaria 

Estadual da Mulher e Diversidade Humana em busca de 
comentários sobre as ações que estão sendo promovidas no 
combate à violência, mas foi informada que as secretárias 
estão em reunião nesta manhã. 

www.g1.globo.com 

1. Considerando as ideias presentes no texto, assinale a 
alternativa CORRETA. 

 
A. Somente no mês de fevereiro, do ano passado para o 

atual, o índice de mulheres assassinadas cresceu 200% 
na Paraíba.  

B. O crescimento de 200% no índice de mulheres 
assassinadas na Paraíba refere-se ao período de janeiro e 
fevereiro deste ano em relação ao mesmo período do 
ano anterior.  

C. Considerando que, neste ano, durante o mês de 
fevereiro, morreram 18 mulheres e que, nesse mesmo 
mês no ano passado, morreram 8, a diferença chega a 
mais de 100%.  

D. O Centro de Mulher 8 de março foi a organização do 
Estado responsável pela divulgação dos dados relativos 
à violência contra a mulher na Paraíba. 

E. Está claro na notícia que a violência na Paraíba acontece 
quase que exclusivamente contra a mulher. 

 
2. Tomando por base as informações do texto, assinale a 

alternativa CORRETA. 
 

A. A violência contra a mulher restringe-se ao assassinato 
delas, por causa da relação desigual de poder em 
comparação aos homens. 

B. As políticas públicas empreendidas pelas organizações 
Centro da Mulher 8 de Março e Bamidelê são 
insuficientes para combater todo tipo de violência no 
cotidiano das mulheres paraibanas.  

C. Embora os xingamentos não sejam caracterizados como 
uma forma de violência, a partir deles pode-se gerar a 
violência física.  

D. A educação escolar é fundamental para o combate à 
violência porque a escola ensina as pessoas a se 
respeitarem mutuamente.  

E. Para que muitos casos de violência contra a mulher 
sejam evitados é necessário que as pessoas 
compreendam que um relacionamento afetivo não deve 
acontecer sob coação. 

 
3. Analise os itens seguintes, assinalando (V) para 

VERDADEIRO e (F) para FALSO. 

(    )  Embora o homem seja forte e a mulher seja frágil, 
as pessoas não devem reproduzir a o pensamento de 
que isso confere aos homens o direito de agir com 
violência contra as mulheres.  

(   ) O índice de impunidade é excessivamente inferior 
aos índices de casos de violência contra a mulher na 
Paraíba.  

(   )  Segundo dado do Conselho Nacional de Justiça, há 
quase plena impunidade para os crimes de violência 
cometidos contra a mulher.  

(   )  A punição aos agressores constitui uma estratégia 
suficiente para suprimir todo e qualquer ato de 
violência contra a mulher.  

A sequência CORRETA é: 

A. F, F, V, V. 
B. F, V, F, V. 
C. F, F, V, F. 
D. F, V, V, F. 
E. F, V, F, F. 

 
4. Considere a seguinte afirmação da coordenadora da 

ONG Bamidelê: “a Paraíba vive o ápice da violência 
contra a mulher.” 

No contexto da notícia, a palavra destacada pode ser 
substituída, sem prejuízo de sentido, por: 

 
A. Auge. 
B. Rigor. 
C. Poder. 
D. Requisito. 
E. Temor 

 
5. No trecho: “as relações afetivas têm que ser respeitadas 

e livres”, é possível identificar:  
 

A. Um substantivo e dois adjetivos. 
B. Um substantivo e três adjetivos. 
C. Dois substantivos e dois adjetivos. 
D. Três substantivos e um adjetivo. 
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E. Quatro adjetivos. 
 

6. “No ano passado, foram registrados oito assassinatos de 
mulheres nos dois primeiros meses.” 
Em relação aos aspectos gramaticais do trecho acima, 
assinale a alternativa  CORRETA. 
 

A. Em substituição à vírgula, os dois pontos poderiam ser 
utilizados sem caracterizar inadequação gramatical.  

B. “oito assassinatos de mulheres” é o sujeito composto da 
oração.  

C. A oração está na voz passiva sintética.  
D. Há dois adjuntos adverbiais na oração.  
E. “oito assassinatos de mulheres” constitui o agente da 

passiva da oração. 
 

7. “O levantamento foi divulgado na quinta-feira (1º) pelo 
Centro da Mulher 8 de Março, uma organização não 
governamental sediada em João Pessoa.” 
 
O termo sublinhado exerce função sintática de: 

 
A. Objeto indireto. 
B. Adjunto adverbial. 
C. Adjunto adnominal. 
D. Aposto. 
E. Agente da passiva. 

 
8.  “Segundo ela, um dado do Conselho Nacional de 

Justiça revela que em apenas 2% dos casos os 
agressores são condenados.” 

 
A ideia expressa na conjunção que inicia a frase é de: 

 
A. Conformidade. 
B. Explicação. 
C. Restrição. 
D. Concessão. 
E. Proporção. 

 
9. “A gente cresce reproduzindo o pensamento de que o 

homem é forte e a mulher é frágil.” 
 

Com relação aos aspectos gramaticais do trecho acima, 
assinale a alternativa INCORRETA. 

 
A.  Na frase, há presença da antonímia. 
B. As palavras “homem” e “mulher” constituem uma 

flexão de gênero com radicais diferentes. 
C. Por apresentar radicais diferentes, as palavras “homem” 

e “mulher” são classificadas quanto à flexão de gênero 
como comuns de dois gêneros.  

D.  Dos quatro verbos presentes na frase, dois podem ser 
classificados como verbos de ligação. 

E.  “forte” e “frágil” funcionam como predicativo do 
sujeito. 

 
10. Assinale a alternativa, em que o uso do sinal indicativo 

da crase caracterizaria inadequação gramatical. 
 

A.  O homem parece alheio a tudo quando está movido 
pela agressividade. 

B.  A sociedade precisa também ser sensível a situação de 
violência quando a  vítima é a mulher. 

C.  Na Paraíba, cujo índice de violência contra a mulher é 
alarmante, o momento é propício a reflexão. 

D.  O texto faz referência a violência contra a mulher. 
E.  Uma sociedade machista é propensa a aceitação passiva 

quando se trata de violência contra a mulher.  
 

CONHECIMENTOS GERAIS  

11. Brasil que é considerado o país do futebol, no ano de 
2014 terá a honra de sediar a copa de 2014. 
Recentemente foi divulgada a lista com as 12 cidades 
que irão sediar a copa. Assinale a alternativa que 
indica 05 cidades escolhidas. 

A. São Paulo,  Brasília,  Recife, Cuiabá e Rio de Janeiro. 
B. Curitiba, Salvador, Boa Vista, Maranhão, Paraná. 
C. São Paulo,  Paraná,  Recife, Cuiabá e Porto Alegre. 
D. São Paulo,  Belo Horizonte,  Recife, Cuiabá e Goiás. 
E. Salvador,  Brasília,  Recife, Cuiabá e Maceió. 

12. O Ibby (International Board on Books for Young 
People) anunciou a  Escritora  Argentina Maria Teresa 
Andruetto e o ilustrador tcheco Peter Sís como os 
vencedores do Prêmio Hans Christian Andersen de 
2012, _____________________para América Latina. 
 

Assinale a opção que completa CORRETAMENTE a 
lacuna da notícia. 

 
A. Primeiro Nobel de Literatura Juvenil. 
B. Terceiro Nobel de Literatura Infantil. 
C. Terceiro Nobel de Literatura Brasileira. 
D. Primeiro Nobel de Literatura Espanhola. 
E. Primeiro Nobel de Literatura Infanto Juvenil. 

13. O Fórum Mundial da Água, evento coordenado por um 
engenheiro da USP, Benedito Braga, reuniu 20 mil 
pessoas na semana passada em Marselha, na França. O 
centro das discussões foi a projeção da escassez de água 
no futuro que poderá aumentar os riscos de conflitos no 
mundo. 

"Somos o país da água. Temos 12% da água doce do 
mundo", essa concentração de água doce no Brasil está 
localizada: 

A. Em Brasília. 
B. Em São Paulo. 
C. No Rio Grande do Sul. 
D. No Paraná. 
E. Em Manaus, na Bacia Amazônica.  

14. Uma das regiões que mais crescem é a América Latina 
quanto ao acesso à internet", disse à France-Presse o 
especialista de origem mexicana, sem divulgar números. 
De la Parra afirmou que atualmente a penetração de 
cobertura de internet na América Latina é de 30% dos 
lares. 

Nos países desenvolvidos, essa cobertura é de: 
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A. 20 % 
B. 60 % 
C. 40 % 
D. 70 % 
E. 100 % 
 
15. As lâmpadas fluorescentes contêm 

__________________, e são compostas por fósforo e 
mercúrio. O fósforo favorece o surgimento de câncer e 
provoca lesões nos rins e no fígado; o mercúrio, se 
inalado, pode causar dor de cabeça, febre, fraqueza 
muscular. A esses "poluidores" se unem outros, como 
computador e pneu, todos com componentes tóxicos na 
composição. 
 
Assinale a opção que completa CORRETAMENTE a 
lacuna do texto: 

 
A. Chumbo. 
B. Vidro e zinco. 
C. Ferro. 
D. Vidro e metal. 
E. Vidro. 

16. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) 
ampliará a votação biométrica para em torno de 15% do 
eleitorado paraibano, com a inclusão no sistema dos 
municípios que integram as zonas eleitorais de Campina 
Grande - Lagoa Seca, Massaranduba e Boa Vista - e de 
Piancó - Emas, Catingueira e Olho D'Água. O diretor-
geral do TRE, Leonardo Lívio Ângelo Paulino, 
anunciou, nesta sexta-feira, dia 13, que o TRE dará 
início em agosto ao recadastramento biométrico nesses 
oito municípios, e esse procedimento irá até 23 de maio 
de 2012. 

Assinale a alternativa que apresenta os apenas dois 
municípios da Paraibanos que  têm o novo sistema de 
recadastramento biométrico:  

A. Cabedelo e Campina Grande. 
B. Campina Grande e Pedras de Fogo. 
C. Cabedelo e Pedras de Fogo. 
D. Patos e Cabedelo. 
E. Cabedelo e Guarabira. 

 
17. As ONG’s (Organizações não governamentais) são 

organizações formadas pela sociedade civil sem fins 
lucrativos e que tem como missão a resolução de algum 
problema da sociedade, seja ele econômico, racial, 
ambiental, ou ainda a reivindicação de direitos e 
melhorias e fiscalização do poder público. 

 
Assina alternativa INCORRETA quanto a ONG e o seu 
objetivo de atuação. 

 
A. Fundação SOS Mata Atlântica; Defender os últimos 

remanescentes de Mata Atlântica. 
B. Amda: Associação Mineira de Defesa do Ambiente: tem 

como principal objetivo a preservação das florestas 
ainda que sua influência tenha sido durante toda a sua 

história associada ao movimento ambientalista no 
estado de Minas Gerais. 

C. Amda: Associação Maranhense de Defesa do Ambiente: 
tem como principal objetivo a preservação das florestas 
ainda que sua influência tenha sido durante toda a sua 
história associada ao movimento ambientalista no 
estado do Maranhão. 

D. Instituto Ethos: Instituto Ethos de Responsabilidade 
Social tem como missão “Mobilizar, sensibilizar e 
ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma 
socialmente responsável, tornando-as parceiras na 
construção de uma sociedade sustentável e justa. 

E.  Instituto Akatu: o Akatu, que em tupi significa “semente 
boa” ou “mundo melhor”, tem como objetivo promover 
a responsabilidade social para educar e mobilizar a 
sociedade para o consumo consciente através do que, 
ela acredita, somos protagonistas na construção da 
sustentabilidade do nosso planeta. 

18. As origens do município de Juncó do Seridó datam de 
1892, quando Balduíno Guedes implantou a fazenda 
Unha de Gato. O local ficava a um quilômetro da atual 
sede municipal. Com o tempo, muitas casas foram 
construídas no local, tomando logo o aspecto de um 
povoado.  

  
Na fazenda Unha de Gato foi desenvolvida a produção 
de: 

 
A. Cana-de-açúcar e abacaxi. 
B. Cana-de-açúcar.  
C. Pecuária e Cana-de-açúcar. 
D. Agricultura e pecuária. 
E. Agricultura. 

19.  No processo de formação urbana do município do 
Junco do Seridó, um local começava a ser habitado por 
viajantes que se deslocavam de Campina Grande e João 
Pessoa para o sertão e vice-versa. Esse local foi 
denominado de: 

A. Ponto de Nordestinos. 
B. Vila Encantada. 
C. Cenário das Pedras. 
D. Canto das Minas. 
E. Chorão. 

 
20. Nova York, Londres e Cidade de Cingapura ocupam os 

três primeiros lugares no ranking das cidades mais 
competitivas do mundo realizado pela unidade de 
inteligência da revista "The Economist", divulgado 
nesta segunda-feira. Paris e Hong Kong ocupam 
empatadas o quarto lugar. 

 
Nesse ranking, que cidade brasileira aparece no  62º 
lugar. 

 
A. Curitiba. 
B. Rio de janeiro 
C. Belo Horizonte. 
D. São Paulo. 
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E. Minas Gerais. 
 

http/www.folha.com.br-20/03/2012 
 

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA 
 

 
21. No Windows XP, o atalho para o Gerenciador de 

Tarefas é: 
 
A. Alt + F4 
B. Ctrl + Esc 
C. Ctrl + Z 
D. Ctrl + Alt + Del 
E. Alt + F1 
 
22. No Word 2003, para alterarmos o tamanho de fonte de 

um texto selecionado é possível o comando: 
 
A. Ctrl + P 
B. Ctrl + F 
C. Ctrl + Shift + P 
D. Alt + P 
E. Ctrl + Shift + F 
 
23. No Word e no Excel em suas versões 2003 as extensões 

padrão são, RESPECTIVAMENTE: 
 
A. Doc e pps 
B. Doc e xls 
C. Ppt e xls 
D. Xls e doc 
E. Ppt e doc 
 
24. Em relação ao pendrive, é CORRETO que: 
 
A. É um drive de aplicativo. 
B. É uma parte da memória ROM. 
C. Não permite a sua instalação sem drivers. 
D. Não pode ser formatado de forma rápida. 
E. Pode ser desfragmentado via Windows. 
 
25. No Windows, a ferramenta mais indicada para verificar 

e corrigir erros em setores de dados em unidades de 
disco é o(a): 

 

A. Scandisk. 
B. Desfragmentador de disco. 
C. Ferramenta de backup. 
D. A barra de tarefas. 
E. Antivirus. 
 
26. No pacote do Microsoft Office 2003, o programa 

específico para gerenciar contas de e-mail é o: 
 
A. Outlook. 
B. Explorer. 
C. Access. 
D. Mozila. 
E. Google. 
 
27. Um computador está equipado com uma rede do tipo 

Bradcom 802.11 b/g.  
 
Esse tipo de conexão se refere a uma rede: 

 
A. Bluetooth. 
B. Dial-U. 
C. USB. 
D. A cabo. 
E. Wi-Fi. 
28. No Windows Explorer, para alterarmos o nome de um 

arquivo ou pasta selecionado basta pressionarmos a 
tecla de função: 

 
A. F1 
B. F2 
C. F9 
D. F10 
E. F12 
 
29. No Word 2003, para inserirmos uma nota de rodapé 

devemos acessar o menu: 
 
A. Editar/Notas. 
B. Ferramentas/Opções. 
C. Inserir/Referência. 
D. Arquivo/Notas. 
E. Formatar/Referência. 
 
30. No Windows XP, para excluirmos definitivamente um 

arquivo selecionado, sem que ele vá para a Lixeira, 
devemos usar a tecla Delete junto com: 

 
A. Alt 
B. Esc 
C. Ctrl 
D. Shift 
E. End 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 
31.Julgue os itens abaixo a respeito da música no 

desenvolvimento da criança. 
 

I. Ao brincar, a criatividade leva a criança a buscar 
novos conhecimentos, exigindo do educando uma 
ação ativa, indagadora, reflexiva, desvendadora, 
socializadora e criativo, relações estas que 
constituem a essência sicogenética da educação 
lúdica, em total oposição lúdica, em total oposição à 
passividade, submissão, alienação, irreflexão, 
condicionamento da pedagogia dominadora. 

II. O desenvolvimento da criança acontece através do 
lúdico. Ele precisa brincar para crescer. Segundo 
Piaget (1989) , a maneira da criança assimilar 
transformar o meio para que este se adapte às suas 
necessidades) e de acomodar (mudar a si mesmo 
para adaptar-se ao meio) deverá ser sempre através 
do lúdico. 

III.  Em relação a atividade escolar, a música deverá ser 
uma forma de lazer e de trabalho para as crianças do 
pré-escolar. Com isso, os brinquedos tornam-se 
recursos didáticos de grande aplicação e valor no 
processo ensino aprendizagem. 

IV. A criança aprende melhor brincando e todos os 
conteúdos podem ser ensinados através das 
brincadeiras, ou seja, em atividades 
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 predominantemente lúdicas.  
 

       Está(ão) CORRETO(s): 
 
A. I, II, III. 
B. II, III, IV.  
C. I, II, III.  
D. I, II, IV.  
E. Todas. 
 
32. A pintura se difere das outras artes por se tratar de uma 

expressão que se apresenta num espaço bidimensional, 
que propõe a mente humana uma leitura dos seus 
elementos estéticos, como a figura, a forma, a textura, a 
cor. Uma escultura, arquitetura, ou uma obra cênica, 
pode-se olhar por todos os lados, tocar toda a forma, 
ouvir e vibrar simultaneamente com a obra, porém a 
pintura é “estática” e “superficial” na sua apresentação. 

 
Na composição visual bidimensional da pintura, que 
elemento é fundamental para que haja os demais 
elementos estéticos. 

 
A. A Cor. 
B. A Forma. 
C. A Dimensão. 
D. O tipo de tinta. 
E. Moldura do quadro. 

33. A boa técnica de um pintor está no tipo de pintura que 
ele realiza, e no uso adequado dos elementos que a 
caracterizam, desde a preparação do suporte às últimas 
pinceladas. 

  
Assinale a alternativa que NÃO apresenta 
RESPECTIVAMENTE  a técnica da pintura, seu 
conceito e forma de utilizá-la. 

 
A. A técnica do Afresco - é a carbonatação da cal do 

estucato, que ao secar, transforma-se em uma superfície 
compacta, fixando a cor. Por este motivo que esta 
técnica denomina-se Afresco. Ela era utilizada nos 
trabalhos de mosaicos dos séculos XII e XIII. 

B. A “Aquarela”- é uma técnica de pintura que utiliza 
corantes dissolvidos em água, possui transparência e 
luminosidade, por ser habitual utilizar papel, cartão ou 
madeira com cor branca. A aquarela pode utilizar 
aguada de guache ou técnica mista. Ela é uma técnica 
que exige agilidade, segurança e espontaneidade do 
artista, pois é quase impossível a correção de um erro. 

C. A técnica da “têmpera” é uma pintura que utiliza 
pigmentos secos “temperados”, ou melhor, misturados 
ou dissolvidos num líquido que os tornem aderentes, 
para se fixar e se estabilizar na superfície do suporte 
onde será produzida a composição visual. 

D. A técnica do “Aguaço” se diferencia da aquarela por 
diluir as cores em água e utilizar o pincel para colocar o 
branco na composição. Já a técnica de “Aguada” é 
parecida com a aquarela, porém mais simples por 

utilizar água e outras substâncias como goma, mel, cola, 
etc., com seus corantes. 

E. A técnica de pintura a “Óleo” - foi desenvolvida no 
século XX e revolucionou a arte pictórica. Ela se 
caracteriza por utilizar pigmentos secos “temperados, 
que pode ser o de linhaça, de noz, de dormideira, ou 
outros, adicionando-se a eles, na aplicação, óleos 
dissolventes e secantes. Inicialmente pintava-se a óleo 
utilizando como suporte a madeira, mas logo passaram a 
utilizar telas de tecido. 

 
34. Para Piaget, o jogo é essencial na vida da criança, pois 

prevalece a assimilação. No jogo, a criança se apropria 
daquilo que percebe da realidade. Defende que o jogo 
não é determinante nas modificações das estruturas, mas 
pode transformar a realidade. 
 
Piaget classifica em quantas fases o desenvolvimento do 
jogo na criança: 

 

A. 02 fases. 
B. 03 fases. 
C. 04 fases. 
D. 05 fases. 
E. 06 fases. 

35. Julgue os itens abaixo a respeito do conceito de 
Brinquedoteca 

 
I. A Brinquedoteca é um espaço que visa estimular 

crianças e jovens a brincarem livremente, pondo em 
prática sua própria criatividade e aprendendo a 
valorizar as atividades lúdicas.  

II. A Brinquedoteca tem como proposta o brinquedo, o 
objeto, sua necessidade é de ampliar e preservar as 
possibilidades de vivência do lúdico.  

III.  A Brinquedoteca significa apenas uma sala com 
brinquedos que contribui para o processo de 
desenvolvimento da criança. 

IV.  Uma Brinquedoteca pode ter diferentes     
finalidades no âmbito lúdico, como por exemplo: 
Brinquedotecas especializadas em atendimento a 
crianças da primeira infância, outras somente para 
empréstimos de brinquedos. 

V. A Brinquedoteca pode ter várias funções: 
pedagógica, social e comunitária. 

 
                Está(ão) CORRETO(s): 
 
A. I, II, III. 
B. II, III, IV, V. 
C. I, II, III, V 
D. I, II, IV, V 
E. Todas 

36.O ______________________ é essencialmente 
sensório-motor, (aparece até mais ou menos dois anos 
de idade) portanto, o primeiro a aparecer na criança, 
mas também pode envolver as funções superiores de 
pensamento. Este jogo estará presente em todos os 
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estágios da nossa vida, inclusive adulta, pois o prazer 
deve estar sempre presente em tudo que fazemos. 

Assinale a opção que completa CORRETAMENTE a 
lacuna do texto acima. 

A. Jogo de rodas. 
B. Jogo de literatura. 
C. Jogo de exercício. 
D. Jogo simbólico. 
E. Jogo regras. 
 
37. Julgue os itens abaixo a respeito da música no 

desenvolvimento sócio e afetivo da criança: 

I. A presença da música na vida dos seres humanos é 
incontestável. Ela tem acompanhado a história da 
humanidade, ao longo dos tempos, exercendo as 
mais diferentes funções. Está presente em todas as 
regiões do globo, em todas as culturas, em todas as 
épocas: ou seja, a música é uma linguagem 
universal, que ultrapassa as barreiras do tempo e 
do espaço. 

II. Inúmeras pesquisas, desenvolvidas em diferentes 
países e em diferentes épocas, particularmente nas 
décadas finais do século XX, confirmam que a 
influência da música no desenvolvimento da 
criança é incontestável. Algumas delas 
demonstraram que o bebê, ainda no útero materno, 
desenvolve reações a estímulos sonoros.  

III.  A prática de música na vida da criança, seja pelo 
aprendizado de um instrumento, seja pela 
apreciação ativa, potencializa a aprendizagem 
cognitiva, particularmente no campo do raciocínio 
lógico, da memória, do espaço e do raciocínio 
abstrato. 

Está(ão) CORRETAS(S): 
 

A. Apenas as afirmações I e II. 
B. Apenas as afirmações I e III. 
C. Apenas a afirmação II. 
D. Apenas a afirmação III. 
E. As afirmações I, II e III. 
 
38. Brincar é tão importante para a criança como trabalhar é 

para o adulto. É o que a torna ativa, criativa, e lhe dá 
oportunidade de relacionar-se com os outros; também a 
faz feliz e, por isso, mais propensa a ser bondosa, a 
amar o próximo, a ser solidária.  

 
     Considerando a importância  da brincadeira para o 

crescimento saudável  da criança, numere a segunda 
coluna de acordo com a primeira .   

 
(1) Interesse. 
(2) Adequação. 
(3) Composição. 
(4) Versatilidade. 
(5) Apelo à imaginação. 
(6) Tamanho. 
(7) Segurança.  

( ) O brinquedo pode ser usado de diferentes formas, 
explorando a inventividade. 

(  ) As crianças gostam de saber como o brinquedo é por 
dentro. 

(  ) Deve ser feito de tinta atóxica, sem pontas e arestas 
nem peças que possam se soltar. 
( )Deve atender a etapa de desenvolvimento em que 
a criança se encontra e suas necessidades 
emocionais, sócio-culturais, físicas e intelectuais. 

(  ) É o brinquedo que convida a brincar, que desafia seu 
pensamento.  

(  ) Deve estimular a criatividade e não limitá-la.   
(  ) Deve ser compatível com sua motricidade.   

  
Está(ão) RESPECTIVAMENTE CORRETAS(S): 
 

A. 3-5-6-7-2-1-4. 
B. 1-6-3-4-2-7-5. 
C. 4-3-7-2-1-5-6. 
D. 2-3-7-4-1-5-6. 
E. 7-3-4-2-1-6-5. 

 
39. NÃO são atribuições do Monitor de Briunquedoteca. 
 
A. Ter conhecimento para criar, desenvolver, produzir e 

difundir o conhecimento através do lúdico. 
B. Implementar práticas de leitura e contação de histórias. 
C. Participar das atividades de planejamento, 

sistematização e avaliação das oficinas. 
D. Controlar entrada e saída de visitantes, de equipamentos 

e de utensílios. 
E. Monitorar todo trabalho da brinquedoteca e Videoteca. 
 
40. A Brinquedoteca, como a biblioteca, atende públicos 

diversificados. Sendo uma instituição voltada para o 
público:  

 
A. Infanto-juvenil. 
B. Apenas Juvenil. 
C. Apenas Infantil. 
D. Apenas adulto. 
E. Juvenil e adulto. 
 
________________________________________________ 
                              RASCUNHO 
 
 




