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INSTRUÇÕES 
Este Caderno de Questões contém 25 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e uma única resposta 
correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de Questões, solicite providências ao fiscal de 
sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Gabarito, o qual conterá o Cartão de Identificação e o Cartão 
Resposta. 
O Cartão de Identificação deverá ser preenchido atentamente com Nome, Nº da Inscrição, Data de Nascimento e 
Assinatura. 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, na ordem de 01 a 25, com caneta 
esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo: 
 

 
 

O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento correto implica a 
anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão Resposta por erro de preenchimento por 
parte do candidato.  
O Gabarito é insubstituível e de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, dobrado, 
rasgado ou rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam didáticos ou eletrônicos. O 
candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala auxiliar na 
interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Gabarito, somente será permitida após transcorrido 
30 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o Gabarito ao fiscal de 
sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, implicará na eliminação do candidato do Processo 
Seletivo. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Gabarito. 
O candidato poderá anotar suas respostas no gabarito disponível na última página da prova escrita objetiva para conferir 
com o gabarito oficial. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente com os fiscais de 
sala, conferir os Gabaritos, assinar a folha ata e o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões de Identificação, os 
Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do presente Caderno de 
Questões e de preenchimento do Gabarito, implicará na eliminação do candidato do Processo Seletivo. 
O Gabarito Preliminar e a prova escrita/objetiva estarão disponíveis, no dia 28 de dezembro de 2015, no site 
www.alternativeconcursos.com.br. 
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita objetiva através do email 
recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 29 e 30 de dezembro de 2015. 
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Língua Portuguesa 

 
Mário de Andrade publicou em 1922 o Prefácio 

interessantíssimo, texto de abertura de Pauliceia 
Desvairada. Leia alguns dos fragmentos dessa obra e 
responda as questões de 01 a 03: 
 
[...] 
A inspiração é fugaz, violenta. Qualquer 
empecilho a perturba e mesmo emudece.[...] 
 
O impulso lírico clama dentro de nós como  
turba enfuriada. Seria engraçadíssimo que a esta se 
dissesse: 
“Alto lá! Cada qual berre por sua vez [...]”. 
 
[...] Uso palavras em liberdade. [...] 
 

ANDRADE, Mário. Prefácio interessantíssimo. In 

Literatura comentada. São Paulo: Nova Cultural, 1981. 
 
01) De acordo com o poema lido: 
1. Para o eu lírico a poesia é uma visão otimista dos 

escritores.  
2. O poeta enfoca a efemeridade da poesia, 

salientando a importância do escrever com 
liberdade. 

3. Para o poeta, a poesia é uma manifestação dos 
sentimentos, é usar as palavras sem pudor.   

4. A comparação usada na segunda estrofe retrata o 
impulso lírico como indomável. 

 
a) Somente 1 e 4 estão corretas. 
b) Somente 2 e 3 estão corretas. 
c) Somente 3 e 4 estão corretas. 
d) Somente 1 e 3 estão corretas. 
e) Somente 2 e 4 estão corretas. 
 
02) Para o eu lírico a inspiração é: 
 
a) veloz 
b) dissimulada 
c) flexível 
d) sutil 
e) sagaz 
 
03) “...Qualquer empecilho a perturba e mesmo 

emudece...” Na escrita inúmeras vezes encontramos a 
palavra em destaque escrita desta forma: impecilho. 
Porém, a palavra impecilho não existe. Todas as 
sentenças abaixo apresentam uma palavra inexistente, 
exceto: 
 
a) Minha sombrancelha está melhor depois que troquei 

de salão. 
b) O jantar dos idosos era beneficiente. 
c) A meteorologia estuda a atmosfera terrestre. 
d) É um previlégio ter você na nossa escola. 

e) Os presentes estavam em um único envólucro. 
 
04) Leia as frases: “Com a intensidade de chuvas, o rio 

transbordou. O perigo de inundar a casa era 

constante.” Para reunir as orações anteriores em um 
único período devemos utilizar uma conjunção que 
explicite a relação lógico-semântica entre elas; essa 
conjunção está expressa na assertiva: 
 
a) Com a intensidade de chuvas, o rio transbordou, mas 

o perigo de inundar a casa era constante. 
b) Com a intensidade de chuvas, o rio transbordou, no 

entanto o perigo de inundar a casa era constante. 
c) Com a intensidade de chuvas, o rio transbordou, 

porém o perigo de inundar a casa era constante. 
d) Com a intensidade de chuvas, o rio transbordou, por 

isso o perigo de inundar a casa era constante. 
e) Com a intensidade de chuvas, o rio transbordou, pois 

o perigo de inundar a casa era constante. 
 
05) Em relação à concordância nominal a alternativa 
que apresenta erro é: 
 
a) Ontem, bastantes professores retornaram à 

assembleia. 
b) Os relatórios da advogada foram inclusos no 

processo. 
c) A pequena ficou meio triste. 
d) O ônibus da vila partia ao meio dia e meia. 
e) Naquele lugar, não é permitida hospedagem de 

animais. 
 

Matemática 

 

06) Qual a soma das raízes (zeros) de ���� = ��� +
�� − 
 ? 
 
a) 2 
b) -2 
c) 1 
d) -1,5 
e) -3,5 
 
07) Qual alternativa abaixo possui um número primo: 
 
a) 6 
b) 9 
c) 23 
d) 33 
e) 21 
 

08) O valor de ��� + �� + ��� é: 

 
a) 103 
b) 26 
c) 18 
d) 16 
e) 12 
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09) Qual a soma dos quatro primeiros termos da PA 
(Progressão Aritmética) dada por �−�; −
 … . �: 
 
a) -3 
b) -35 
c) 5 
d) -12 
e) 2 
 
10) Quantos múltiplos de 5 existem entre 3 e 37? 
 
a) 9 
b) 8 
c) 7 
d) 5 
e) 11 
 

Espaço para cálculo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimentos Gerais 

 
11) Em 05 de novembro do corrente ano, houve o 
rompimento de duas barragens de rejeitos da mineradora 
Samarco, cujos donos são a Vale a anglo-australiana BHP, 
causando uma enxurrada de lama que inundou várias 
casas no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, 
causando sérios danos a população e ao meio ambiente 
daquela região. Acerca do Município de Mariana, pode-se 
afirmar que está localizado na Região Central: 
 
a) de Minas Gerais. 
b) de Goiás. 
c) do Espírito Santo. 
d) de São Paulo. 
e) da Bahia. 
 
12) Foi eleita em concurso realizado na noite de quarta-
feira (18/11/2015) em São Paulo a Miss Brasil 2015. De 
que Estado é a candidata eleita? 
 
a) Santa Catarina. 
b) São Paulo. 
c) Bahia. 
d) Goiás. 
e) Rio Grande do Sul. 
 
13) Na primeira eleição direta para a Presidência desde 
1960, o ex-governador de Alagoas Fernando Collor de 
Mello venceu, no segundo turno, o rival Luiz Inácio Lula 
da Silva. A fim de debelar a inflação, Collor lançou, em 
março de 1990, seu programa de estabilização, baseado 
no confisco monetário de contas correntes e de 
poupanças e no congelamento de preços e salários. 
Qual foi o nome dado a esse programa? 
 
a) Plano Cruzado. 
b) Plano Bresser. 
c) Plano Verão.  
d) Plano Collor. 
e) Plano Real. 
 
14) A Guerra do Paraguai foi o maior conflito armado 
internacional ocorrido na América do Sul. Foi travada 
entre o Paraguai e a Tríplice Aliança. A guerra 
estendeu-se de dezembro de 1864 a março de 1870. 
Quais países compuseram a Tríplice Aliança? 
 
a) Brasil, Argentina e Uruguai. 
b) Brasil, Bolívia e Chile. 
c) Cuba, Argentina e Chile. 
d) Bolívia, Chile e Perú. 
e) Argentina, Uruguai e Bolívia. 
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15) Foi promulgada em 28 de setembro de 1885 uma 
Lei que concedia liberdade aos escravos com mais de 
60 anos de idade. Essa Lei beneficiou poucos escravos, 
pois eram raros os que atingiam esta idade, devido a 
vida sofrida que levavam. Os que chegavam aos 60 
anos de idade já não tinham mais condições de 
trabalho. Portanto, era uma Lei que acabava por 
beneficiar mais os proprietários, pois podiam libertar 
os escravos pouco produtivos. Sem contar que a Lei 
apresentava um artigo que determinava que o escravo, 
ao atingir os 60 anos, deveria trabalhar por mais 3 
anos, de forma gratuita, para seu proprietário. De que 
Lei o trecho se refere? 
 
a) Lei do Ventre Livre. 
b) Lei dos Sexagenários. 
c) Lei Áurea. 
d) Lei Pétrea. 
e) Lei Negra. 
 

Conteúdos Específicos 

 
16) Sobre a troca da fralda do bebê assinale a 
alternativa incorreta: 
 
a) Verifique se a área da troca da fralda está bem 

higienizada. 
b) Remova as fraldas usadas e as coloque em um 

recipiente aberto e de fácil acesso para as crianças.  
c) Limpe as meninas com movimentos que partem da 

vagina para o ânus para evitar infecções vaginais. 
d) Coloque fraldas limpas nas crianças. 
e) Lave as mãos das crianças com água corrente antes e 

depois da troca de fraldas. 
 
17) (Informática) No Microsoft Excel serve para pular 
diretamente entre as marcas de tabulação durante a 
digitação de um texto: 
 
a) Scroll lock 
b) Tab 
c) Pause 
d) Page down 
e) Insert 
 
18) (Informática) Uma das teclas mais utilizadas, 
confirma tarefas dentro das caixas de diálogo e abre 
novas linhas de texto: 
 
a) Enter 
b) Esc 
c) Caps lock 
d) Delete 
e) F10  
 
19) De acordo com o art. 3o da Lei n.º 12.010/2009 é 
obrigação da família, da comunidade, da sociedade e 
__________ assegurar ao idoso, com absoluta 

prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao 
lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à 
dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 
comunitária. 
 
a) Do Município 
b) Do Estado  
c) Da União 
d) Do Poder Público 
e) Do CRAS 
 
20) De acordo com a Lei n.º 12.010/2009 o CAPÍTULO II 
trata: 
 
a) Do Direito à Vida 
b) Dos Alimentos 
c) Do Direito à Saúde 
d) Do Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade 
e) Da Educação, Cultura, Esporte e Lazer 
 
21) De acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social 
– LOAS, art. 17, § 1º o Conselho Nacional de Assistência 
Social (CNAS) é composto por ____________membros e 
respectivos suplentes, cujos nomes são indicados ao 
órgão da Administração Pública Federal responsável 
pela coordenação da Política Nacional de Assistência 
Social: 
 
a) 15 (quinze) 
b) 16 (dezesseis) 
c) 17 (dezessete)  
d) 18 (dezoito) 
e) 20 (vinte) 
 
22) De acordo com as atribuições do cargo/função de 
Educador Social é incorreto afirmar:  
 
a) Participar de atividades de capacitação e 

planejamento.  
b) Sistematizar e avaliar o serviços dissociado da equipe 

do CRAS. 
c) Organizar e facilitar situações estruturadas de 

aprendizagem e de convívio social. 
d) Atuar como referência para crianças e adolescentes e 

para os demais profissionais que desenvolvem 
atividades com o grupo sob sua responsabilidade. 

e) Registrar a frequência e as ações desenvolvidas. 
 
23) (Legislação) De acordo com o art. 48 da Lei Orgânica 
Municipal, são auxiliares diretos do Prefeito: 
 

I. Os Secretários Municipais. 
II. Os Diretores de órgão da Administração Pública 

direta. 
III. Os vereadores. 

 
a) Somente I e III estão corretos. 
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b) Somente II e III estão corretos. 
c) Somente I e II estão corretos. 
d) Todos estão corretos. 
e) Nenhum está correto. 
 
24) (Legislação) De acordo com o art. 70 da Lei Orgânica 
Municipal, todos têm direito de receber dos órgão 
públicos municipais, informações de seu interesse 
particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão 
prestadas num prazo de _________ dias, sob pena de 
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 
imprescindível à segurança da sociedade ou das 
instituições públicas. Assinale a alternativa que 
completa corretamente o trecho acima: 
 
a) 30 
b) 60 
c) 90 
d) 120 
e) 150 
 
25) (Legislação) De acordo com o art. 5º, LXXVI da 
Constituição Federal são gratuitos para os 
reconhecidamente pobres, na forma da lei: 
 

I. O registro civil de nascimento. 
II. A certidão de casamento. 

III. A certidão de óbito. 
 
a) Somente I e II estão corretos. 
b) Somente II e III estão corretos. 
c) Somente I e III estão corretos. 
d) Todos estão corretos. 
e) Nenhum está correto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




