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INSTRUÇÕES 

 

1-Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos 
restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, 
inclusive aparelho celular devidamente cadastrado e etiquetado junto ao 
fiscal de sala. 
2- Ao terminar a conferência do caderno de provas, caso o mesmo esteja 
incompleto ou tenha qualquer defeito, o (a) candidato (a) deverá solicitar 
ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamação neste sentido 
após, decorridos 15 minutos da entrega do mesmo. Inclusive devendo o 
candidato verificar se o cargo em que se inscreveu encontra-se 
devidamente identificado no caderno de provas.  
3- Deve-se marcar no GABARITO/CARTÃO DE RESPOSTAS apenas uma 
opção em cada questão, com caneta azul ou preta, SEM RASURAS, SEM 
AMASSÁ-LO, SEM PERFURÁ-LO, caso contrário, a questão será anulada. 
4- A duração da prova é de 03 (TRÊS) horas, já incluído o tempo destinado 
à identificação - que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento 
do CARTÃO DE RESPOSTAS (GABARITO). 

NOME DO CANDIDATO:  

_________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________ 

 




http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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Leia o texto abaixo e responda as questões referentes. 

 

 

SE NÃO ME FALHA A MEMÓRIA 

 

Memória boa tinha aquele velho. Correu os olhos pelo 

cartório onde eu era escrivão e veio direto à minha 

mesa: 

− Sr. Escrivão, meus respeitos − fez um salamaleque: − 

Queria que o senhor me desse informações sobre 

um inventário. 

− Às suas ordens − e retribuí o comprimento: − 

Inventário de quem? 

− Já lhe digo o nome do falecido. Minha memória ainda 

é das melhores – apesar de ter sofrido uma 

comoção cerebral há poucos dias, ainda não estou 

inteiramente bom. Espera aí, deixa ver... Sou 

advogado há mais de quarenta anos, não esqueço 

o nome de um constituinte, vivo ou morto. Hoje em 

dia... Benvindo! 

− Como? 

O nome do falecido era Benvindo. Isto! Benvindo Lopes. 

Marido da minha cozinheira. Faleceu há pouco 

tempo. Ela já não está boa da cabeça e se eu não 

me lembrar o nome do marido dela, quem é que 

haveria de lembrar? Levindo Lopes. 

− O senhor disse Benvindo. 

− Eu disse Benvindo? Veja o senhor! 

− É Levindo ou Benvindo? 

Ele ficou pensativo um instante: 

− Benvindo seja – respondeu afinal, muito sério. 

Depois de verificar no fichário, expliquei-lhe que deveria 

trazer uma petição. O velho agradeceu e saiu, 

assegurando-me que sim, não esqueceria. Nem 

dez minutos haviam decorrido e tornou a surgir na 

porta: 

− Sr. Escrivão, já que o senhor ainda há pouco foi tão 

amável, e sem querer abusar, posso lhe pedir uma 

informação? É sobre um inventário, esqueci de lhe 

dizer. Minha memória é muito boa, mas sofri há 

dias uma comoção cerebral... 

− O senhor me disse – sorri-lhe, solícito: − Qual é o 

inventário, desta vez? 

− Inventário de... de... Não vê o senhor? A minha 

cozinheira... O marido dela... 

− Benvindo Lopes? 

− Isso! Benvindo Lopes. Como é que o senhor sabe? 

− O senhor já me tinha dito. 

− Mas sim senhor! Vejo que também tem boa memória. 

Tornei a explicar-lhe a mesma coisa, isto é, que deveria 

trazer uma petição. Não esquecesse. 

− Não, não me esqueço. 

Agradeceu e se afastou. Deteve-se a meio caminho da 

porta. 

− Veja o senhor! Já ia me esquecendo é do motivo 

principal que me trouxe aqui: a minha cozinheira, 

que está mais velha do que eu, perdeu o marido há 

pouco tempo e estou cuidando do inventário dele... 

− Sabe o nome do falecido? − perguntei, sem me alterar. 

− Como não? Minha memória ainda funciona, para 

nomes então, principalmente. Ora, pois. É Levindo 

não sei o quê... 

− Não será Benvindo? 

− Isso! Benvindo... Benvindo Lopes, se não me engano. 

− Este nome não me é estranho – limitei-me a 

murmurar.  

(Rubem Alves) 

 

1) Sobre o texto acima é CORRETO afirmar que é: 
 

(A) Um texto dissertativo em que ideias pessoais foram 

expressas. 

(B) Narrativo, onde há acontecimento e personagens. 

(C) Relato a respeito de um fato verídico presenciado 

pelo autor. 

(D) Poético onde existe um alto grau de sentimento 

presente. 

 

2) Na seguinte frase: “... Às suas ordens...” pode se 

observar o uso da crase. Assinale dentre as 

alternativas abaixo aquela onde houve uso 

INCORRETO do acento grave indicador da crase. 
 

(A) A proposta do governo é semelhante à da oposição 

(B) Os grevistas foram à prefeitura e depois à praça. 

(C) Percorreu o país de ponta à ponta. 

(D) Consertamos o carro às pressas e saímos às 

escondidas. 

 

3) O título do texto possui, sequencialmente, ideias 

de: 
 

(A) Afirmação e dúvida. 

(B) Dúvida e negação. 

(C) Afirmação e negação. 

(D)  Condição e negação. 

 

4) De acordo com o contexto, o vocábulo 

“salamaleque”, no 2º parágrafo denota: 
 

(A) Saudação. 

(B) Agrado. 

(C) Alerta. 

(D) Aviso.  

 

5) Transpondo a frase: “Os danos deveriam ter sido 

reparados pelo responsável” para a voz ativa, 

obtém-se a forma verbal; 
 

(A) Haviam de ser reparados 

(B) Tinham reparado. 

(C) Devia ter reparado 

(D) Deveria ter reparado. 

 

6) Durante o texto, várias vezes empregou-se as 

reticências com o objetivo de: 

(A) Caracterizar os esquecimentos do personagem 

(B) Desmerecer o escrivão. 

(C) Desmerecer o velho. 

(D) Criar um suspense 

LÍNGUA PORTUGUESA 
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7) A reação do escrivão diante da situação exposta no 

texto demonstra: 
 

(A) A fragilidade do ser humano. 

(B) A paciência do escrivão. 

(C) A incompetência do escrivão. 

(D) A perspicácia do escrivão. 

 

8) Após ler todo o texto, é possível afirmar em relação 

ao trecho: “Memória boa tinha aquele velho”, que 

está sendo demonstrado (a): 
 

(A) Uma comparação entre dois seres. 

(B) O uso de ideias de sentido contrário. 

(C) O uso de expressões suaves no lugar de 

expressões rudes. 

(D) Uma ironização, dizendo o contrário do que é 

realmente. 

 

9) Analise as orações abaixo utilizando a colocação 

pronominal: 
 

I. Nunca se lamentou do fato, nem nos pediu ajuda. 

II. Contar-lhe-emos toda a verdade sobre o assunto. 

III. Por gentileza, peço-lhe que venha aqui. 

IV. Me entregou a carta, me abraçou e retirou-se da 

sala. 
 

Após análise das orações acima podemos concluir que 

estão corretas somente em: 
 

(A) I e II 

(B) I, II e III 

(C) I, III e IV 

(D) III e IV 

 

10) O antônimo de Memória é: 
 

(A) Olvido 

(B) Reminiscencia 

(C) Recordação 

(D) Anamnese 

 

11) Assinale a alternativa que indica corretamente o 

valor semântico (sentido da relação) das 

preposições em destaque nas frases: 
 

I. Ele sempre cuidou da família com muita dedicação. 

II. Com a doença do pai, ela voltou para a cidade 

natal. 

III. Desde pequenos, os príncipes eram preparados 

para a liderança. 

IV. A pequena casa de madeira foi destruída a 

machado. 
 

(A) Modo – causa – finalidade – instrumento  

(B) Modo – companhia – modo – modo. 

(C) Causa – modo – finalidade – instrumento. 

(D) Companhia – causa – semelhança – modo. 

 

 

 

 

 

 

12) O período a seguir foi transformado. Assinale a 

alternativa que NÃO houve prejuízo do significado: 

“Correu os olhos pelo cartório onde eu era 

escrivão...”. 

 

(A) Correu os olhos pelo cartório em que eu era 

escrivão. 

(B) Correu os olhos pelo cartório a que eu era escrivão 

(C) Correu os olhos pelo cartório para que eu era 

escrivão. 

(D) Existem anteriormente duas opções corretas. 

 

13) Assinale o item em que há erro, ou não, no 

emprego de parônimas de acordo com o sentido.  

 
 

(A) O médico preiscreveu rigorosa dieta. 

(B) O sinônimo de confirmar é ratificar. 

(C) A empresa é nova, por isso os serviços estão 

incipientes. 

(D) É um político notável digno de nosso preito. 

 

14) Assinale a alternativa em que o sentido da relação 

estabelecida entre as duas orações pela conjunção 

subordinativa em destaque indica causa. 

 
 

(A) O velho barco voltou ao cais, para que os 

mecânicos o consertassem. 

(B) O velho barco voltou ao cais, assim que a maré 

subiu. 

(C) Como o motor começou a falhar, o velho barco 

voltou ao cais. 

(D) Caso o motor começasse a falhar, o velho barco 

voltaria ao cais. 

 

15) Considere a frase abaixo: 

 

 

 

 

 

Os pronomes teus e te, como você sabe, são de 2ª 

pessoa do singular, ou seja, o falante está tratando o 

interlocutor por tu. Suponha que a pessoa que fala 

queira dar um conselho para o ouvinte, ela precisará 

usar o imperativo afirmativo. Levando em conta esse 

fato, indique a alternativa que completa corretamente as 

lacunas da frase. 
 

(A) reveja – prepare 

(B) revê – prepare 

(C) revê – prepara 

(D) reveja e prepares 

 

 

 

 

 

 

 

 

___teus planos e ___-te para os tempos difíceis que virão. 
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16) Analise as afirmações abaixo: 
 

I. Em um evento ocorrido em 10 de julho de 2013 a 

presidente Dilma Rousseff Apesar de ter sido 

aplaudida de pé em sua entrada e no início de sua 

fala pelos presentes na plateia, ela foi vaiada sob 

pedidos dos prefeitos de revisão do FPM (Fundo de 

Participação dos Municípios), não mencionada em 

seu discurso. 

II. Dilma anunciou um total de R$ 20,4 bilhões em 

recursos para municípios, mas foi vaiada por dizer 

que repassaria R$ 3 bilhões para educação e 

saúde.  

III. Ziulkoski afirmou à plateia que tem trabalhado para 

garantir o repasse de 2% do FPM. "O que foi 

anunciado aqui? 1,3% do FPM. Só que em vez de 

ser permanente, e nós vamos procurar que seja, 

será emergencial", discursou.  

IV. O problema, para os prefeitos, é que o anúncio veio 

acompanhado tanto de orientação para área de 

alocação --educação e saúde--, quanto de previsão 

de continuidade --caso do FPM, que seria fixo. 

Porém, caso fosse via FPM, disse a ministra, a 

primeira parcela destinada aos prefeitos nesta 

quarta-feira seria menor.  
 

Após a análise das afirmações acima podemos concluir 

que: 
 

(A) Apenas I e II estão corretas 

(B) Apenas II e III estão corretas 

(C) Apenas I, III e IV estão corretas 

(D) Todas estão corretas 

 

17) Sobre a eleição de suplentes de senadores 

assinale a alternativa INCORRETA. 
 

(A) Em manobra articulada por líderes de todos os 

partidos, o Senado aprovou por 64 votos favoráveis 

e apenas um contrario a proposta que impede a 

eleição de suplentes de senadores que sejam 

parentes até segundo grau dos titulares. 

(B) Além de impedir que os suplentes sejam cônjuges, 

parentes consanguíneos ou afins até o segundo 

grau do titular, a proposta aprovada também acaba 

com a figura do segundo suplente de senador. As 

novas regras não se aplicam aos senadores que 

estão com mandato, eleitos em 2006 e 2010. 

(C)  Os senadores derrubaram a PEC (proposta de 

emenda à Constituição) com mudanças nas regras 

da suplência porque não concordaram com o 

trecho que determina a convocação de nova 

eleição para senador se o titular deixar a Casa de 

forma definitiva. Os suplentes assumiriam somente 

em casos de afastamento temporário.  

(D)  O trecho da proposta foi excluído na nova versão, 

após forte lobby dos suplentes que estão no cargo. 

Atualmente, dos 81 senadores, 26 são suplentes --

o que representa 23% da Casa.  

 

18) Analise as afirmações acima sobre economia 

monetária 
 

I. O Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco 

Central, subiu a taxa básica de juros (a Selic) em 

0,5 pontos percentual, indo para 8,5% ao ano 

(estava em 8%). É a terceira reunião seguida do 

Copom em que os juros aumentam. A decisão foi 

unânime. 

II. Com o aumento da Selic a nova poupança passa a 

render mais: agora serão 5,95% ao ano (antes 

estava em 5,6%). Pela nova regra, adotada no ano 

passado, o rendimento da poupança varia 

conforme a Selic, sempre que os juros estiverem 

em 8,5% ou menos ao ano. 

III. No presente o rendimento da poupança está 

próximo de voltar para as regras antigas. Isso já 

acontece se, na próxima reunião do Copom (em 

28/8), houver novo aumento. As regras anteriores 

determinavam que a poupança antiga rendesse 

sempre 6,17% ao ano mais a TR. 

IV. Comunicado distribuído pelo BC mostra que a 

preocupação continua sendo o combate à inflação. 

"O comitê avalia que essa decisão contribuirá para 

colocar a inflação em declínio e assegurar que essa 

tendência persista no próximo ano", informou a 

nota do Copom. Isso repete a orientação dada em 

maio, quando o BC também elevou a taxa básica 

de juros em 0,5 pontos percentual. 
 

Após análise das afirmações acima podemos concluir 

que: 
 

(A) Todas estão corretas 

(B) Apenas I, II e III estão corretas 

(C) Apenas II, III e IV estão corretas 

(D) Apenas I, III e IV estão corretas 
 

19) Assinale a alternativa INCORRETA acerca das 

ações do Papa Francisco. 
 

(A) O Papa Francisco assinou nesta quinta-feira 11 de 

julho de 2013 um decreto que reforça as sanções 

penais contra os abusos a menores de idade na 

Santa Sé e na cúria (o governo do Vaticano), o que 

inclui os crimes de pedofilia e a prostituição de 

menores. 

(B) O texto, que introduz ainda nas leis vaticanas o 

delito de tortura, inclui "o conjunto da categoria dos 

crimes contra os menores: a venda, prostituição, 

recrutamento e violência sexual contra eles, a 

pornografia, a posse de material pornográfico e os 

atos sexuais com menores". 

(C) Em seu postulado, o Sumo Pontífice tomou 

também medidas contra a corrupção na Santa Sé. 

Anteriormente, o papa Francisco anunciou reformas 

no Banco do Vaticano. 

(D) Com a sua assinatura, ele criou uma poderosa 

comissão papal especial para desenvolver as 

atividades do banco. Ele também disse que a nova 

comissão terá o dever de mudar tudo no Banco do 

Vaticano, como também é conhecida a instituição. 

O papa Francisco disse ainda que o Vaticano 

ATUALIDADES 
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certamente não precisa de um banco, mas que as 

áreas de negócio da instituição só devem chegar a 

até "certo ponto". 

 

20) Sobre o exercício da medicina no Brasil analise as 

afirmações abaixo: 
 

I. A presidente Dilma Rousseff sancionou neste mês 

de julho com dez vetos, a lei que disciplina o 

exercício da medicina no país.  

II. O texto foi publicado no Diário Oficial da 

União (DOU). A questão mais polêmica, referente à 

responsabilidade pela formulação do diagnóstico e 

pela prescrição terapêutica, foi vetada pela 

presidente para não prejudicar inúmeros programas 

do SUS (Sistema Único de Saúde). 

III. Também conhecida como Lei do Ato Médico, a 

norma determina que são privativas do médico 

atividades como indicação e execução de 

intervenção cirúrgica, sedação profunda e 

procedimentos invasivos (sejam terapêuticos ou 

estéticos), como biópsias, endoscopias e acessos 

vasculares profundos. 

IV. Os vetos permitem que a aplicação de injeções, 

além de sucções e punções e drenagens, sejam 

feitos por médicos profissionais habilitados para 

isso, bem como a "invasão da epiderme e derme 

com o uso de produtos químicos ou abrasivos". 
 

Após análise das afirmações acima podemos concluir 

que: 
 

(A) Todas estão corretas 

(B) Apenas I, II e III estão corretas 

(C) Apenas I, III e IV estão corretas 

(D) Apenas II e IV estão corretas 
 

 
 

 
21) De acordo com o Art. 53 do 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-se-lhes: 
 

I. Diferença de condições para o acesso e 

permanência na escola; 

II. Direito de ser respeitado por seus educadores; 

III. Dever de não contestar critérios avaliativos, não 

podendo recorrer às instâncias escolares 

superiores; 

IV. Direito de não participar de organizações e 

entidades estudantis; 

V. Acesso à escola pública e gratuita perto de sua 

residência. 

Após análise das afirmações acima posemos concluir 

que: 
 

(A) Todas estão corretas 

(B) Apenas I, II e IV estão corretas 

(C) Apenas II e V estão corretas 

(D) Apenas II, IV e V estão corretas 

 

22) De acordo com o Art. 56 do Estatuto da Criança e 

do Adolescente; Os dirigentes de estabelecimentos 

de ensino fundamental comunicarão ao Conselho 

Tutelar os casos de: 
 

I. Maus-tratos envolvendo seus alunos; 

II. Reiteração de faltas injustificadas e de evasão 

escolar, esgotados os recursos escolares; 

III. Elevados níveis de repetência. 
 

Verificando os itens acima é correto afirmar que: 
 

(A) Apenas I está correto 

(B) Apenas II está correto 

(C) Apenas III está correto 

(D) Todos estão corretos 

 

23) A utilização de jogos educativos no ambiente 

escolar traz muitas vantagens para o processo de 

ensino e aprendizagem, entre elas os citados 

abaixo, EXCETO: 
 

(A) O jogo é um impulso natural da criança 

funcionando assim como um grande motivador; 

(B) A criança através do jogo obtém prazer e realiza 

um esforço espontâneo e voluntário para atingir o 

objetivo do jogo; 

(C) O jogo imobiliza esquemas mentais: estimula o 

pensamento, a ordenação de tempo e espaço; 

(D) O jogo integra várias dimensões da personalidade: 

afetiva, social, motora e cognitiva, bem como 

favorece a aquisição de condutas cognitivas e 

desenvolvimento de habilidades como 

coordenação, destreza, rapidez, força, 

concentração, etc. 

 

24) De acordo com a Constituição de 1988, é dever da 

família, da sociedade e do Estado defender os 

direitos da criança e do adolescente. O papel do 

Estado não é só de formular leis, mas de garantir 

sua aplicação. Esse papel foi atribuído ao Ministério 

Público, ao Executivo e a outros órgãos específicos 

na defesa de direitos da criança e do adolescente. 

Com base nessa assertiva, analise as afirmativas 

abaixo: 
 

I. O Ministério Público, por intermédio da Promotoria 

da Infância e da Juventude, atua na acusação, nos 

casos de prática de ato infracional, zelando pela 

aplicação da medida socioeducativa adequada e de 

medida protetiva – art. 101 do ECA. 

II. No título IV, Capítulo I do ECA, estão descritas 

todas as atribuições do Ministério Público relativas 

à infância e à juventude. 

III. A Defensoria Pública atua nos casos de 

cometimento de ato infracional por crianças e 

adolescentes, na adoção, guarda e tutela e 

suspensão de pátrio poder, na busca e apreensão 

de crianças fora da família e nos demais casos de 

competência da Vara da Infância e da Juventude, 

citados no art. 148 do ECA. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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IV. A Defensoria Pública atua na defesa dos 

considerados juridicamente pobres, ou seja, com 

renda inferior a três salários mínimos. 

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 
 

(A) Apenas I e II estão corretas 

(B) Apenas III e IV estão corretas 

(C) Apenas I, III e IV estão corretas 

(D) Apenas II, III e IV estão corretas 

 

25) Para as garantias de prioridades previstas no 

Estatuto da Criança e do Adolescente deve-se levar 

em conta: 
 

I. Primazia de receber proteção e socorro em 

quaisquer circunstancias. 

II. Precedência de atendimento nos serviços públicos 

ou de relevância pública. 

III. Destinação privilegiada de recursos públicos nas 

áreas relacionadas com a proteção à infância e à 

juventude. 
 

Analisando as afirmações acima podemos concluir 

que: 
 

(A) Apenas I está correta 

(B) Apenas I e II estão corretas 

(C) Apenas I e III estão corretas 

(D) Todas estão corretas 

 

26) O Estatuto da Criança e do Adolescente tem como 

fonte inspiradora 
 

(A) O princípio de assistencialismo estatal. 

(B) A doutrina da proteção integral. 

(C) As ideias da cidadania restrita à pessoa. 

(D) Os valores cristãos do mundo ocidental. 

 

27) Os direitos das crianças e adolescentes são 

assegurados em lei. Entretanto, são necessárias 

ações jurídicas em defesa destes, caso algum de 

seus direitos sejam violados. Com relação às 

situações passíveis de se aplicar ações cautelares 

em defesa das crianças e adolescentes, assinale a 

opção correta. 
 

(A) O Conselho Tutelar encaminha crianças para 

serem abrigadas nos Centros de Defesa. Como 

não cabe ao Centro de Defesa abrigar crianças, 

este poderá propor uma ação para que o juiz 

declare o seu direito de recusar-se a receber 

aquelas crianças e adolescentes. 

(B) Medida urgente afastando do lar o pai que usa de 

maus-tratos contra seus filhos, crianças e/ou 

adolescentes, e que em razão disso deverá ser 

destituído do pátrio poder. 

(C) Contra a escola pública que se recusa a matricular 

aluno, alegando falta de vaga, cabe este tipo de 

ação, para que seja expedida ordem judicial 

determinando a matrícula. 

(D) No decorrer de um inquérito civil público, instaurado 

pelo Ministério Público, o poder público firma termo 

de ajuste de conduta, comprometendo-se a realizar 

algo, num prazo determinado. Se não cumpre o 

firmado, o termo de ajuste de conduta equivale a 

um título executivo judicial e servirá para o 

ajuizamento da execução. 

 

28) Das medidas sócio-educativas, segundo o ECA – 

Estatuto da Criança e do Adolescente, a Prestação 

de Serviço à Comunidade poderá ser aplicada ao 

adolescente 
 

(A) Pelo delegado de polícia. 

(B) Pela Polícia Federal. 

(C) Pelo Ministério Público. 

(D) Pelo advogado. 

 

29) Dentre os objetivos no Desenvolvimento dos Jogos 

Lúdicos com Alunos da Educação Infantil estão os 

descritos abaixo, EXCETO: 
 

(A) Tomar medidas para permitir que as crianças se 

movimentem em segurança na comunidade, 

favorecendo um melhor ordenamento do tráfego e 

uma melhoria dos transportes públicos. 

(B) Desencorajar o uso e a conservação de jogos 

tradicionais, uma vez que os mesmos constituem 

prejuízos ao desenvolvimento das crianças. 

(C) Por termo à exploração das brincadeiras infantis 

através da manipulação da publicidade, acabar 

com a produção e a venda de brinquedos de guerra 

de jogos violentos de destruição. 

(D) Proporcionar a todas as crianças bons materiais 

lúdicos, sobretudo para as que têm necessidades 

especiais, através da pesquisa e cooperação com 

serviços da comunidade como grupos de animação 

para crianças em idade pré-escolar, bibliotecas e 

veículos de animação itinerantes de brinquedos. 

 

30) Em relação ao Direito à Profissionalização e à 

Proteção no Trabalho, o ECA determina que é: 
 

(A) Proibido qualquer trabalho a menores de 16 anos 

de idade, salvo na condição de aprendiz. 

(B) Proibido o trabalho de menores de 18 anos em 

qualquer situação. 

(C) É permitido o trabalho a menores de 16 anos, salvo 

nos casos de trabalho insalubre. 

(D) É permitido o trabalho de crianças menores de 14 

anos desde que registrados seus direitos 

previdenciários no Ministério do Trabalho. 

 

31) A escola é um espaço que deve promover o 

desenvolvimento da criança, promover uma 

aprendizagem significativa, mas esta não precisa 

ser forçada, pode ocorrer através do prazer e da 

alegria que os jogos e brincadeiras proporcionam. 

Sobre os jogos e brincadeiras analise as 

afirmações abaixo: 
 

I. Os jogos despertam na criança interesse e atração, 

onde ao mesmo tempo em que, participam com 

prazer desfrutam da oportunidade que eles lhes 

oferecem para o seu desenvolvimento. 
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II. Através da brincadeira e do jogo, a criança aprende 

a lidar com o mundo, formando sua personalidade, 

vivenciando sentimentos como amor e medo. No 

jogo a criança se coloca em movimento num 

universo simbólico, projetando-se no mundo ao seu 

redor. 

III. É na atividade de jogo que a criança desenvolve o 

seu conhecimento do mundo adulto e é também 

nela que surgem os primeiros sinais de uma 

capacidade especificamente humana, a capacidade 

de imaginar.  

IV. Brincando a criança cria situações fictícias, 

transformando com algumas ações o significado de 

alguns objetos. 

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 
 

(A) Apenas I, II e III estão corretas 

(B) Apenas I, III e IV estão corretas 

(C) II, III e IV estão corretas 

(D) Todas estão corretas 

 

32) O processo para a escolha dos membros do 

Conselho Tutelar deve ser realizado sob a 

responsabilidade do: 
 

(A) Conselho Estadual da Criança e do Adolescente. 

(B) Conselho Nacional da Criança e do Adolescente. 

(C) Conselho de Segurança Comunitário. 

(D) Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. 

 

33) Uma das grandes conquistas do ECA refere-se ao 

direito de se ter acompanhante nos casos de 

internação de criança ou adolescente. Nestes 

casos, os estabelecimentos de atendimento à 

saúde deverão: 
 

(A) Criar rotinas que favoreçam, em tempo parcial, a 

permanência dos pais ou responsável. 

(B) Proporcionar condições para permanência em 

tempo integral de um dos pais ou responsável, nos 

casos de internação de criança ou adolescente. 

(C) Identificar a necessidade de permanência do 

responsável de acordo com as condições físicas da 

criança. 

(D) Estabelecer permanência mínima de um dos pais 

ou responsável de acordo com as necessidades 

físicas da criança ou adolescente. 

 

34) O brinquedo, visto como objeto, é sempre o suporte 

da brincadeira e que esta última se constitui na 

ação que a criança exerce ao valorizar as regras do 

jogo, ao mergulhar na ação lúdica. Sobre isso 

analise as afirmações abaixo: 
 

I. O brinquedo/jogo educativo ao assumir, por 

exemplo, a função lúdica, propicia diversão, prazer 

e até mesmo desprazer quando é escolhido por 

vontade própria, enquanto ao assumir a função 

educativa, o brinquedo ensina qualquer coisa que 

complete o indivíduo em seu saber, seus 

conhecimentos e sua apreensão do mundo. 

II. A brincadeira tradicional infantil, por sua vez, é um 

tipo de jogo livre, espontâneo, no qual a criança 

brinca pelo prazer de o fazer. 

III. A brincadeira de faz de conta, é a que deixa mais 

evidente a presença da situação imaginária. No 

entanto, é importante ressaltar que o conteúdo do 

imaginário provém de experiências anteriores 

adquiridas pelas crianças em diferentes contextos, 

assunto este ao qual nos reportaremos adiante. 

IV. Os jogos ou brincadeiras de construção são de 

grande importância para a experiência sensorial, 

estimulando a criatividade e desenvolvendo 

habilidades da criança. 
 

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 
 

(A) Todas estão corretas 

(B) Apenas I, II e III estão corretas 

(C) Apenas II, III e IV estão corretas 

(D) I, II e IV estão corretas 

 

35) Supervisão é um importante fator para manter as 

crianças seguras de acidentes com brinquedos. 

São medidas de prevenção de acidentes com 

brinquedos, todos abaixo, EXCETO. 
 

(A) Evite utilizar balões de látex (bexigas). Se 

realmente precisar utilizá-los, guarde-os fora do 

alcance das crianças e supervisione-as durante 

toda a brincadeira. Não permita que crianças 

encham bexigas e tenha muito cuidado com os 

pedaços de bexigas estouradas, pois podem ser 

acidentalmente ingeridos pelas crianças e 

ocasionar sérias consequências. 

(B) Evite brinquedos com pontas e bordas afiadas, que 

produzem sons altos e que apresentem projéteis, 

como dardos e flechas; 

(C) Brinquedos com correntes, tiras e cordas com mais 

de 15 cm são seguros e não devem ser evitados, 

pois é um estímulo para a criança; 

(D) Certifique-se de que os brinquedos serão usados 

em ambientes seguros. Brinquedos dirigidos pela 

criança não devem ser usados próximos a escadas, 

rua, piscina, lago, etc.; 
 

36) S e cardo com a Constituição Federal o dever do 

Estado com a educação será efetivado mediante a 

garantia de: 

I. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 

(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, 

assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos 

os que a ela não tiveram acesso na idade própria; 

II. Progressiva universalização do ensino médio 

gratuito; 

III. Atendimento educacional especializado aos 

portadores de deficiência, preferencialmente na 

rede regular de ensino; 

IV. Educação infantil, em creche e pré-escola, às 

crianças até 5 (cinco) anos de idade. 

 

 






 PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO – PI                                                                                                CARGO: TÉCNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO 

Instituto Machado de Assis – IMA       8 

Analisando as afirmações acima podemos concluir 

que: 

(A) Todas estão corretas 

(B) Apenas I, II e III estão corretas 

(C) Apenas II, III e IV estão corretas 

(D) Todas estão incorretas 
 

37) Cuidar da higiene pessoal é o primeiro passo para 

manter a saúde em dia. Micróbios, vírus e bactérias 

estão em todos os lugares. E são responsáveis por 

doenças e infecções que podem até mesmo levar à 

morte. São medidas de higiene e limpeza de 

crianças os descritos abaixo, EXCETO: 
 

(A) Use somente água filtrada ou fervida no preparo 

dos alimentos ou para o consumo do bebê ou 

criança. 

(B) Os pequenos precisam tomar banhos diários em 

água limpa. Não é exagero ferver ou filtrar a água 

que vai ser usada no banho do bebê. 

Principalmente se os pais residem em áreas onde o 

saneamento básico é precário. 

(C) Brinquedos, chupetas são objetos que os pequenos 

colocam na boca. Mantenha-os limpos, lavando 

com frequência com água e sabão. 

(D) Mantenha os pequenos descalços, principalmente 

quando as crianças estiverem brincando a beira de 

córregos e águas contaminadas. 

 

38) Em geral as crianças tendem a rejeitar alimentos 

que não lhe são familiares Sobre a alimentação 

saudável das crianças colo V(Verdadeiro) ou 

F(Falso), a seguir assinale a alternativa com a 

sequência correta de cima para baixo: 
 

 ) A alimentação das crianças deve ser composta por 

alimentos básicos e devem ser evitados alimentos 

processados nos primeiros anos de vida. 

 ) As crianças, ao receberem a alimentação 

complementar, tendem a se acostumar com os 

alimentos na forma como são inicialmente oferecidos. 

Deve-se resgatar o sabor como um atributo 

fundamental para a promoção da alimentação 

saudável. 

 ) as crianças devem ser expostas a diferentes 

alimentos, sendo necessárias, às vezes, diversas 

exposições ao mesmo alimento para a sua aceitação. 

 ) a alimentação saudável contempla uma ampla 

variedade de grupos de alimentos com múltiplas 

colorações. Sabe-se que quanto mais colorida é a 

alimentação, mais rica é em termos de vitaminas e 

minerais. 

 ) entre os vários nutrientes dos alimentos ocorrem 

interações que podem ser benéficas, mas também 

prejudiciais ao estado nutricional, o que implica 

necessidade de harmonia e equilíbrio entre os 

alimentos consumidos. 
 

(A) V – V – V – V – V  

(B) V – F – V – F – V  

(C) V – V – V – F – F  

(D) F – F – V – V – F  

 

39) Sobre a preparação, higienização e conservação 

de alimentos assinale a alternativa INCORRETA. 
 

(A) Os alimentos devem ser seguros para o consumo, 

ou seja, não devem apresentar contaminantes de 

natureza biológica, física ou química ou outros 

perigos que comprometam a saúde do indivíduo ou 

da população. 

(B) As crianças são vulneráveis e constituem grupo de 

risco para a ocorrência de doenças em função da 

falta de segurança sanitária. 

(C) Com o objetivo de redução dos riscos à saúde, 

medidas preventivas e de controle, incluindo as 

boas práticas de higiene, devem ser adotadas em 

toda a cadeia de alimentos, desde a sua origem até 

o preparo para o consumo em domicílio, em 

restaurante e em outros locais que comercializam 

alimentos. 

(D) A vigilância sanitária não deve executar ações de 

controle e fiscalização para verificar a adoção 

dessas medidas por parte das indústrias de 

alimentos, dos serviços de alimentação e das 

unidades de comercialização de alimentos. 

 

40) Os acidentes ou lesões não intencionais 

representam a principal causa de morte de crianças 

de 1 a 14 anos no Brasil. Segundo dados do 

Ministério da Saúde, no total, mais de 5 mil 

crianças morrem e cerca de 130 mil são 

hospitalizadas anualmente, configurando esse 

problema como uma séria questão de saúde 

pública. São medidas de prevenção de acidentes 

principalmente por afogamento os descritos abaixo, 

EXCETO. 
 

(A) Um adulto deve supervisionar de forma ativa e 

constante as crianças e adolescentes, onde houver 

água, mesmo que saibam nadar ou os lugares 

sejam considerados rasos; 

(B) Não esvaziar baldes, banheiras e piscinas infantis 

depois do uso porque são rasos e servem para as 

crianças brincarem e consequentemente se 

protegerem. 

(C) Conservar a tampa do vaso sanitário fechada, se 

possível lacrado com algum dispositivo de 

segurança - “à prova de criança” ou conservar a 

porta do banheiro trancada; 

(D) Piscinas devem ser protegidas com cercas de no 

mínimo 1,5m que não possam ser escaladas e 

portões com cadeados ou trava de segurança que 

dificultem o acesso dos pequenos; 

 







