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Leia o texto abaixo para responder as questão de 
n° 01 à 02 

 
Sorri... 

 
Sorri quando a dor te torturar 

E a saudade atormentar 
Os teus dias tristonhos vazios 

 
Sorri quando tudo terminar 
Quando nada mais restar 
Do teu sonho encantador 

 
Sorri quando o sol perder a luz 

E sentires uma cruz 
Nos teus ombros cansados doridos 

 
Sorri vai mentindo a sua dor 

E ao notar que tu sorris 
Todo mundo irá supor 

Que és feliz 
 

Charles Chaplin 
 
QUESTÃO 01 
Na leitura do texto, é possível perceber que o mesmo 
fundamenta um sentimento de: 
a) Alegria, pois deve se sorrir durante qualquer fase da 

vida. 

b) Tristeza, pois persegue a ideia de que o sorriso 
mascara a tristeza. 

c) Mágoas, pois quando sugere sorrir, envolve a mágoa 
escondida atrás do sorriso. 

d) Felicidade, pois o sorriso está acima de qualquer 
fatalidade. 

 
QUESTÃO 02 
Na frase “Nos teus ombros cansados doridos” a palavra 
grifada pode ser substituída, sem perder seu significado 
por todas as palavras abaixo, exceto: 
a) Dolentes 
b) Doloridos 
c) Impróprio 
d) Consternado 
 
QUESTÃO 03 
Assinale a alternativa cuja palavra grifada é um pronome 
nominal: 
a) E ao notar que tu sorris 
b) Os teus dias tristonhos vazios 
c) Quando nada mais restar 
d) Que és feliz 

 
QUESTÃO 04 
Assinale a alternativa que apresenta, em sua formação, 
um verbo auxiliar: 
a) Sorri quando o sol perder a luz  
b) E sentires uma cruz 
c) E ao notar que tu sorris 
d) Todo mundo irá supor 
 
 

QUESTÃO 05 
Escolha a alternativa que contenha todas as palavras no 
plural de forma correta. 
a) espinafres, amigos, falecer, ricos; 
b) Brutus, médicos, comias, crianças; 
c) passaram, considerados, melhores, fortes; 
d) Naturezas, xadrezes, amoris, expressões. 
 
QUESTÃO 06 
Em Piedade, a avenida principal tem 9 quarteirões, cada 
quarteirão mede 110 metros. Qual o comprimento total 
da Avenida principal de Piedade? 
a) 890 metros; 
b) 990 metros; 
c) 1090 metros; 
d) 1990 metros.  
 
QUESTÃO 07 
Por estar localizada na região da mata Atlântica, a 
temperatura em Piedade é muito variável. Na última 
sexta feira, um termômetro marcou +5 graus pela 
manhã, mas à tarde, a temperatura baixou para -2 

graus. Qual foi a variação de temperatura? 
a) 3 graus; 
b) 5 graus; 
c) 7 graus; 
d) 9 graus. 
 
QUESTÃO 08 

Qual é o valor de x  na sentença abaixo:  
x  -  1.025 = 2.935 

a) 3.660 
b) 3.760 
c) 3.860 
d) 3.960 
 
QUESTÃO 09 
Uma viagem de Piedade à Tapiraí é feita em 33 minutos 
por uma bicicleta e em 15 minutos por uma moto.  Com 
esses dados, calcule a que horas a moto que partiu as 
12h:05min, alcançará a bicicleta que partiu às 11:53min. 
a) 12h:09min 
b) 12h:11min 
c) 12h:13min 
d) 12h:15min 
 
QUESTÃO 10 
Resolva a equação abaixo e assinale a alternativa 
correta: 

24x - 15 = 15 - 26x 
a) 1/5 
b) 2/5 
c) 3/5 
d) 4/5 
 
QUESTÃO 11 
Quais são os procedimentos simples utilizados no 
tratamento imediato e provisório dado à vítima no local 
do acidente ou próximo a este, até a chegada do socorro 
médico especializado e tem por objetivos evitar o 
agravamento das lesões e colocar a vítima em melhores 
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condições para o transporte dando conforto físico e 
psicológico? 
a) Atendimento psicológico. 
b) Atendimento pedagógico. 
c) Higiene pessoal. 
d) Primeiros socorros. 
 
QUESTÃO 12 
Para situações imprevistas de engasgos em crianças, a 
melhor atitude inicial a ser tomada é: 
a) Ingerir água 
b) Realizar a tapotagem 
c) Virar a criança de bruços 
d) Interromper as vias nasais 
 
QUESTÃO 13 
Queimaduras por líquido quente são bastante comuns em 
crianças. O mais indicado, se for uma queimadura leve, 
é: 
a) colocar a parte do corpo queimada debaixo de água 

corrente por 15 minutos.  
b) Sobrepor gelo na lesão e inflar as bolhas 

c) Aplicar pomadas, e na ausência, creme dental. 
d) Aplicar talco anti-queimadura, ou substituí-lo 

caseiramente por amido de milho. 
 

QUESTÃO 14 
Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta: 

A troca de fraldas é um momento bastante delicado nas 
instituições de educação. É preciso que o educador tome 
parte dessa ação de forma lúdica e criativa, as sugere 
que os educadores atentem para os seguintes fatos: 
I –  Examinar as fraldas frequentemente, e limpar o 

bebê com sabão neutro; 
II - Durante a troca estimular a criança através de 

conversa, carinhos e brinquedos; 
III - Quando a criança começa a deixar as fraldas, é 

necessário orientação e acompanhamento em sua 
ida ao banheiro. 

a) I e II apenas são verdadeiras. 
b) III apenas é verdadeira. 
c) I e III apenas são verdadeiras. 
d) I, II e III são verdadeiras. 

 

QUESTÃO 15 
Sobre o banho nas creches, é incorreto afirmar: 
a) Se o bebê estiver com a fralda muito suja, remova as 

fezes com lenços umedecidos ou água corrente e só 
então coloque-o na banheira.  

b) Banhe os pequenos com as mãos. Buchas e esponjas 
podem machucar ou transmitir doenças.  

c)  Lave a banheira com água e detergente depois de 
cada banho.  

d) Garanta o uso de toalhas coletivas, que devem ser 
penduradas em cabideiros. 

 
QUESTÃO 16 
Coloque V quando verdadeiro e F quando falso e assinale 
a alternativa correta: 
 
São atitudes corretas para garantir um bom sono: 

 
(   )  Mantenha as portas e as janelas abertas, inclusive 

nos dias frios, para evitar o aumento de germes no 
ar, o que facilita a transmissão de doenças.  

(   ) Garanta que entre os colchonetes haja meio metro 
de distância.  

(   ) Disponha os bebês em posições paralelas: a cabeça 
de um deve ficar próxima à do outro.  

(   ) Assegure que todos tenham fronha e lençóis 
próprios e identificados, assim como chupetas e 
paninhos.  

(   ) Auxilie as crianças a fazer a higiene nasal antes de 
dormir.  

(  ) Lave as chupetas após o uso com água e detergente 
e guarde-as em potes coletivos. Amarrá-las também 
é higiênico.  

a) F – V – V – F – V – F 
b) V – V – V – V – V – V 
c) V – V – F – F – F – F 
d) V – V – F – V – V – F 

 
QUESTÃO 17 

Qual das atividades abaixo desenvolve a socialização da 
criança? 
a) Brincadeiras individuais. 
b) Brincadeiras entre o professor e o aluno. 
c) Atividades que exige o raciocínio. 
d) Brincadeiras em grupo. 
 

QUESTÃO 18 
Como pode ser estabelecido dentro da sala de aula o 
conhecimento do esquema corporal da criança? 
a) Através da música. 
b) Através da personalização. 
c) Através da imagem corporal. 
d) Através dos hábitos escolares. 
 
QUESTÃO 19 
O brinquedo além de propiciar diversão e prazer, enfatiza 
o desenvolvimento: 
a) interativo. 
b) social. 
c) lúdico. 
d) limitador. 
 
QUESTÃO 20 
Se o brincar é uma atividade social e cultural, quem deve 
construir o espaço lúdico? 
a) O professor. 
b) A escola. 
c) O espaço físico. 
d) A criança. 
 
QUESTÃO 21 
Segundo o Art. 3º da lei Federal 8069/90 a criança e o 
adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção 
integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por 
lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 
facilidades, em condições de liberdade e de dignidade, a 
fim de lhes facultar o desenvolvimento: 
I -  físico 
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II – mental 
III - moral,  
IV – Esportivo 
V - Espiritual  
VI – Político 
VII – social 
a) I, II, III, V e VII  apenas são verdadeiros 
b) II, III, IV e VI  apenas são verdadeiros 
c) I, II, III, IV , V e VII  apenas são verdadeiros 
d) III, V e VII  apenas são verdadeiros 

 
QUESTÃO 22 
Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta: 
No que concerne o Art. 17 da lei Federal 8069/90 o 
direito ___________ consiste na inviolabilidade da 
integridade física, psíquica e moral da criança e do 
adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da 
identidade, da autonomia, dos valores, idéias e crenças, 
dos espaços e objetos pessoais. 
a) À família 
b) Ao respeito 
c) De ir e vir 

d) De vivência comunitária 
 

QUESTÃO 23 
Segundo o Art. 53 da lei Federal 8069/90 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: 
a) igualdade de condições para o acesso e desistência na 

escola; 
b) direito de ser respeitado por seus colegas; 
c) direito de contestar critérios avaliativos, podendo 

recorrer às instâncias escolares superiores; 
d) acesso à escola pública, privada e gratuita próxima de 

sua residência. 
 
QUESTÃO 24 
De acordo com o art. 58 da lei Federal 8069/90, no 
processo educacional respeitar-se-ão os valores próprios 
do contexto social da criança e do adolescente, 
garantindo-se a estes a liberdade da criação e o acesso 
às fontes de cultura. Esse valores são denominados por: 
a) culturais, artísticos e históricos 
b) éticos, estéticos e políticos 
c) culturais, éticos e históricos 
d) artísticos, estéticos e políticos 
 
QUESTÃO 25 
No que tange o Art. 232 da lei Federal 8069/90, 
submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, 
guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento: 
Pena - detenção de: 
a) De seis meses a um ano. 
b) De seis meses a dois anos. 
c) De seis meses a três anos. 
d) De um  a dois anos. 
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