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PROVA Nº 15  
PORTUGUÊS 

RECEITA DE PRESIDENTE 
 

 Tudo indica que será pouco 
saudável a vida do futuro 
presidente. Desafio tamanho, 
dificuldades tantas fazem-me 
duvidar que alguém, em sã 
consciência, pretendesse isso. 
Além da ambição do poder 
misturada com o desprendimento 
de quem se empolga por uma 
ideia boa e generosa, uma certa 
dose de loucura deve estar 
presente. Renunciar a uma vida 
comum e organizada, um certo e 
merecido sossego, para ser 
escravo de compromissos 
imensos, inadiáveis, passar quatro 
anos, minuto a minuto, 
trabalhando, discutindo, 
negociando, propondo, dirigindo, 
decidindo o destino de uma nação, 
dizendo mais não do que sim e o 
povo inteiro reclamando, pedindo, 
cobrando, insistindo com 
impaciência, não é bem o tipo de 
vida que se costuma pedir a Deus. 
 Mas, se foi ele quem quis, 
que arregace as mangas e enfie a 
cara no trabalho. Ao povo só cabe 
esperar que se cumpram algumas 
das promessas feitas: trabalho 
digno, educação, comida, teto e 
saúde. Justiça, enfim, no seu 
sentido mais amplo. De quem 
tanto prometeu, e justamente por 
isso foi eleito, o mínimo que se 
exige é que seja sincero. Como 
Vinícius talvez dissesse, que me 
desculpem os falsos, mas 

sinceridade é fundamental. Poderá 
até errar, que isso é do homem, 
mas fica terminantemente proibido 
mentir. De quem recebeu os votos 
esperançosos dos flagelados deste 
país, o mínimo que se reclama é 
que seja fiel aos compromissos 
que assumiu. A dedicação deverá 
ser absoluta, mas isso é um 
problema dele. Ninguém mandou 
ele se oferecer como candidato. A 
gravidade da situação elimina 
férias e repouso semanal 
remunerado. Quando muito, que 
descanse no Natal, e olhe lá. Deus 
nos livre de ver a cara desse 
presidente num camarote 
daqueles desfiles de escolas de 
samba. 
 E nem se fale em corrupção, 
por menor e mais inocente que 
seja. Necessita-se de um 
presidente que seja mais honesto 
do que a mulher de César. 
Escandalosamente honesto. E 
sensível para o sofrimento de 
milhões de desvalidos desta 
pátria. Inclusive daqueles que não 
votaram nele. Não se deixa por 
menos: compaixão dolorosa a 
queimá-lo enquanto houver um só 
brasileiro passando fome e não 
tendo onde dormir. Não se 
admitirá a miséria, custe o que 
custar, principalmente para os 
ricos. Que ele não consiga dormir 
em paz, um segundo sequer, 
enquanto a opulência de alguns 
continuar injuriando miséria de 
milhões. Quando estiver quase 
morto, moído de cansaço, 
recomenda-se que reveja qualquer 
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vídeo de qualquer comício que 
tenha feito. Nas suas próprias 
palavras encontrará o alimento 
necessário. Que seja exigente com 
seus auxiliares, mas que seja 
muito mais consigo mesmo. (...) 
Que seja justo, e, mais do que 
isso, que seja delicado e 
atencioso, principalmente com os 
humildes. Reserve sua impaciência 
para os poderosos. Que governe 
com a alma e a consciência livres 
de qualquer pressão, por mais 
sedutora que seja, mas traga o 
estigma do proveito ilícito.  
 Seu compromisso, jamais se 
esqueça, é com o desnutrido, 
desdentado, desempregado, 
deserdado, desanimado, 
despossuído, desalojado, 
despreparado, derrotado, 
desesperado. Não precisa 
preocupar-se com o rico, que este 
sabe como arranjar-se sozinho. 
Lógico que quem acumulou vai 
resistir ao processo de distribuição 
de renda, mas não tem outro jeito. 
Alguns precisam aprender a 
ganhar menos. 
 

BARROS, Francisco Carlos Rocha de. In: 
Revista ISTO É, SENHOR. (com 
adaptações) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01) Considerando o texto, assinale 
a alternativa em que a palavra 
destacada NÃO mantém o mesmo 
valor semântico se substituída 
pela do parêntese: 
  

a) “E sensível para o sofrimento 
de milhões de desvalidos desta 
pátria.” (=AMPARADOS); 
b) “Que ele não consiga dormir em 
paz, um segundo sequer, 
enquanto a opulência de 
alguns...” (= ABUNDÂNCIA); 
c) “...a consciência livres de 
qualquer pressão, por mais 
sedutora que seja...”  (= 
IRRESISTÍVEL); 
d) “...mas traga o estigma do 
proveito ilícito.” (= ILEGAL). 
 

02) A linguagem figurada está 
presente em todas as frases das 
alternativas abaixo, exceto em: 
 

a) “Renunciar a uma vida comum 
e organizada, um certo e merecido 
sossego, para ser escravo de 
compromissos imensos, 
inadiáveis...” 
b) “Não se deixa por menos: 
compaixão dolorosa a queimá-lo 
enquanto houver um só 
brasileiro...” 
c) “Quando estiver quase morto, 
moído de cansaço, recomenda-se 
que reveja qualquer vídeo de 
qualquer comício que tenha feito.” 
d) “Que seja justo, e, mais do que 
isso, que seja delicado e 
atencioso, principalmente com os 
humildes.” 
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03) Leia as afirmações abaixo: 
 
I- Segundo o autor, ser justo, 
trabalhador, honesto, sensível, 
dedicado, atencioso são algumas 
das qualidades que o futuro 
presidente deve ter. 
II- Para o autor, o presidente deve 
ser um homem íntegro e que não 
deve cometer erros como os 
outros homens. 
III- O futuro presidente deverá 
abandonar a sua vida comum, pois 
terá em mãos todas as 
dificuldades e desafios de chefiar 
uma nação, o que é muito difícil. 
IV- Com relação ao futuro 
presidente, o autor do texto 
demonstra esperança.   
 
 

Está correto o que se afirma em: 
 
 

a) I e III, apenas; 
b) I, II e IV, apenas; 
c) II, III e IV, apenas; 
d) I, II, III e IV. 
 
04) “A dedicação deverá ser 
absoluta, mas isso é um problema 
dele.” 
 
 

Na frase acima, extraída do texto, 
o termo destacado ser substituído 
sem alterar o valor semântico por: 
  
 

a) logo; 
b) então; 
c) porém; 
d) portanto. 
 

05) Leia a frase abaixo, retirada 
do texto: 
 
 
 

 “Necessita-se de um presidente 
que seja mais honesto do que a 
mulher de César.” 
 
 
Está correto o que se afirma em: 
 
 
a) O sujeito classifica-se como 
indeterminado;  
b) o “que” destacado classifica-se 
como conjunção subordinativa 
integrante; 
c) O “se” de “necessita-se” 
classifica-se como pronome 
apassivador; 
d) A frase está na voz passiva 
analítica. 
 
 
06) Assinale a frase que contraria 
a norma culta da língua: 
 
 
 

a) Para mim, a leitura de livros 
sobre arte medieval é fascinante; 
b) Ouro Preto e Olinda são duas 
belas cidades históricas. Esta fica 
em Pernambuco; aquela em Minas 
Gerais; 
c) A irmã mais velha é a única de 
quem ela nunca discorda; 
d) A ponte Rio-Niterói, cuja a 
beleza marca a paisagem carioca, 
foi inaugurada em 1974. 
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07) Leia o poema abaixo, de 
Cecília Meireles: 
 

VOZ 
 

E a noite inteira, baixinho 
murmurava: 
 

“Levas bom guia contigo, 
não te arreceies de nada: 
guarda-te o Senhor nos braços, 
- e em seus braços estás salva!” 
 

Todas as afirmações abaixo estão 
corretas, exceto: 
 

a) o primeiro verbo destacado no 
poema encontra-se na segunda 
pessoa do singular do presente do 
modo indicativo; 
b) o segundo verbo destacado 
encontra-se na segunda pessoa do 
singular do imperativo negativo; 
c) o terceiro verbo destacado 
encontra-se na segunda pessoa do 
singular do imperativo afirmativo; 
d) o último verbo destacado 
encontra-se na segunda pessoa do 
singular do presente do modo 
indicativo. 
 

08) Considerando o Novo Acordo 
Ortográfico, assinale a alternativa 
em que as duas palavras 
apresentam-se grafadas 
adequadamente: 
 
a) panamericano, anti-social; 
b) anti-oxidante, inter-racial; 
c) ultrassonografia, semicírculo; 
d) anti-ácido, semi-árido. 
 

09) Assinale a alternativa incorreta 
considerando a norma culta da 
língua: 
  
a) Os técnicos procederam ao 
recolhimento das provas que 
podem incriminar os responsáveis 
pelos danos ambientais causados 
ao meio ambiente.  
b) Os produtos da loja entrarão 
em liquidação à partir da segunda 
semana de novembro. 
c) Muitos torcedores estavam no 
estádio assistindo ao jogo quando 
escutaram o barulho das bombas. 
d) Muitos imigrantes sírios não 
sonham retornar à terra em que 
nasceram.  
 
10) Está incorreta, de acordo 
norma culta vigente, a 
concordância em: 
  
a) Houve muitos distúrbios 
durante as manifestações que 
aconteceram em Brasília; 
b) Há bastantes pessoas 
desaparecidas na tragédia do 
rompimento da barragem em 
Mariana; 
c) Fui eu que paguei a conta de luz 
que estava atrasada há quase um 
mês; 
d) Dificuldade de acesso às 
barragens prejudicam apuração 
para encontrar respostas e 
responsáveis pela catástrofe em 
Mariana. 
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PROVA Nº16 – NOÇÕES DE 
INFORMÁTICA 

 

11) Leia as afirmativas: 
 
I- A exclusão de arquivos pode ser para 
lixeira ou permanente; 
II- Após desligado o computador os 
arquivos irão perder informações 
recentes, caso não tiverem sido salvos; 
III- Os arquivos salvos em formato 
“.PDF” não podem ser editados, salvo 
através da utilização de algum 
programa específico. 
 
Está(ão) correta(s): 
  
a) Somente I; 
b) Somente II e III; 
c) Todas; 
d) Nenhuma. 
 
12) Joaquim necessita de somar 
valores no Microsoft Office Excel 2010. 
Esses valores estão, respectivamente, 
nas células Y20, Y21, Y22 e Y23.  
 
Qual formula deverá ser utilizada para 
atender à necessidade de Joaquim? 
 
a) =ADICIONA(Y20:Y23); 
b) =SOMA(Y20;Y23); 
c) =SOMA(Y20+Y23); 
d) =SOMA(Y20:Y23).  
 
13) No Microsoft Excel os dados 
podem ser representados por gráficos. 
São tipos válidos de gráficos, exceto: 
  
a) Gráfico de Linha; 
b) Gráfico de Pizza; 
c) Gráfico de Barra; 
d) Gráfico de Losango. 
 

14) Complete corretamente: 
 
O ______________ de navegação é 
composto pelas informações que o 
Internet Explorer lembra e armazena 
em um computador conforme você 
navega pela Web. 
 
a) Cookies; 
b) Mods; 
c) Histórico; 
d) Pop-Up 
 
15)  Para João Carlos acessar sua 
conta bancária via internet será 
necessário utilizar um dos navegadores 
de internet listados abaixo. Qual das 
alternativas abaixo não dará a João 
Carlos a condição de acessar a sua 
conta por não se tratar de um 
navegador de internet? 
 
a) Internet Explorer; 
b) Linux; 
c) Opera; 
d) Netscape. 
 
16) No ambiente Windows Explorer, 
você deseja organizar seus arquivos de 
foto, música e documentos diversos. 
Para selecionar todos os arquivos de 
música de uma só vez você deverá: 
 
 
a) Pressionar simultaneamente as 
teclas CRTL + T; 
b) Pressionar simultaneamente as 
teclas CRTL + A; 
c) Pressionar diversas vezes a tecla 
‘D’; 
d) Pressionar e segurar por 05 
segundos a tecla F13. 
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17) Otávio estava lendo notícias em um 
determinado site utilizando o 
navegador de internet Google Chrome 
e em certo momento ele pressionou 
simultaneamente as teclas CTRL + H. 
Esse procedimento resultou em: 
 
a) Abrir nova aba para navegação; 
b) Abrir outra aba com o Histórico; 
c) Limpar os cookies; 
d) Abrir a caixa de impressão.  
 
18)  O recurso dá acesso rápido à 
página da web ou arquivos, e também 
poderá levar a locais no documento. 
 
Qual é o recurso que refere-se o texto 
acima: 
 
a) Localizar; 
b) Hiperlink; 
c) Área de transferência 
d) Pincel.   
 
Leia o seguinte anúncio de venda de 
um microcomputador para responder 
às questões19 e 20: 
 
Computador DELL com Windows 15- 
Processador AMD Phenom II X6 + HD 
1 TB 7200 RPM + 20GB SSD + 8 GB 
RAM + Mouse e Teclado, DVD-R, 4x 
USB 2.0 e 2 x USB 3.0, Placa de Vídeo 
4GB DDR4 256bits.  
 
19) De acordo o anúncio acima, 
marque a alternativa que representa 
um dispositivo de armazenamento: 
 
a) Mouse; 
b) Teclado; 
c) Processador AMD Phenom II X6; 
d) HD 1 TB 7200 RPM. 
 

20) Ainda sobre o anúncio, assinale a 
opção que demonstra claramente ser 
um disposto de entrada e saída de 
dados no computador: 
 
a) Mouse; 
b) Placa de Vídeo; 
c) DVD-R; 
d) Teclado. 
 

PROVA Nº17 – CONHECIMENTOS 
GERAIS 

 

21) Sua função é servir como 
referência para o cálculo de distâncias 
(Longitude) e estabelecer o fuso 
horário de cada região, correspondente 
a uma faixa de quinze graus de largura. 
 
O texto acima refere-se à: 
 
a) Linha do Equador; 
b) Meridiano de Greenwich; 
c) Trópico de Câncer; 
d) Circulo Polar Ártico. 
 

22) Qual o navegador que descobriu as 
Américas? 
 

a) Vasco da Gama; 
b) Cristóvão Colombo; 
c) Dom Pedro; 
d) Pero Vaz de Caminha. 
 

23) Complete a lacuna corretamente: 
 

A _________ é a uma organização 
gerada em 1949 no contexto da Guerra 
Fria a qual unia em pacto militar os 
países integrantes do bloco capitalista. 
 
a) KGB; 
b) OTAN; 
c) Tredstone; 
d) CIA. 
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24) Definem o Capitalismo, exceto: 
 
 
 
a) Estabelecimento do domínio total ou 
parcial de todos os meios de produção, 
independentemente do segmento, tais 
como fazendas, indústrias, comércio, 
serviços desenvolvidos pela inciativa 
privada; 
b) O controle do comercio é 
desempenhado pela livre concorrência 
e a competição; 
c) Altos investimentos designados ao 
desenvolvimento dos setores 
produtivos provenientes de capitais 
privados; 
d) O direcionamento dos investimentos 
é provenientes de órgãos estatais. 
 
 
25) Marque a opção que define o que é 
Autocracia: 
 
 
 
a) É um governo baseado nas 
convicções de uma só pessoa; 
b) É um termo que designa um Estado 
governado por ladrões; 
c) É a supressão de todas as formas de 
dominação e opressão vigentes na 
sociedade moderna, dando lugar a uma 
comunidade mais fraterna e igualitária, 
fruto de um esforço individual a partir 
de um árduo trabalho de 
conscientização; 
d) É o governo concentrado apenas em 
um governante. 
 
 
 
 
 

26) A teoria da relatividade foi uma 
revolução para o século XX, pois ela 
provocou inúmeras transformações em 
conceitos básicos como também 
proporcionou que fatos importantes, 
ainda não explicáveis, pudessem ser 
explicados. Quem foi seu precursor? 
 
 
 
a) Galileu Galilei; 
b) Albert Einstein; 
c) Nicolau Copérnico; 
d) Sigmund Freud. 
 
27) Sobre a bandeira de Minas Gerais 
marque a alternativa incorreta: 
 

 
 
a) A expressão "Libertas quae sera 
tamen" significa em latim "Liberdade 
antes que tardia". É uma expressão 
tirada de um verso de Virgílio, grande 
poeta romana da antiguidade; 
b) A bandeira do estado de Minas 
Gerais foi instituída no dia 8 de janeiro 
de 1963; 
c) Ela é baseada na bandeira que seria 
adotada após a Inconfidência Mineira e 
a Independência do Brasil; 
d) O triangulo simboliza a cadeia de 
inúmeras montanhas que estão 
localizadas no Estado. 
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28) A Estrada Real era o caminho  
usado para transportar o ouro e demais 
carregamentos da cidade mineira até o 
porto e, ao longo do caminho, foram 
sendo fundadas vilas e diversos pontos 
de parada para os tropeiros, 
bandeirantes, mineradores e outros 
viajantes que faziam o percurso. A 
Estrada Real cortam os Estados, 
exceto: 
 
 
a) Minas Gerais; 
b) São Paulo; 
c) Rio de Janeiro; 
d) Espírito Santo. 
 
29) Compete ao Prefeito Municipal: 
 
a) Dispor sobre normas de tributação 
municipal e estabelecer critérios gerais 
para a fixação dos preços de seus 
serviços e atividades, assim como das 
tarifas dos serviços concedidos; 
b) Conceder isenção de impostos em 
caráter geral; 
c) Orçar a receita e fixar a despesa do 
Município, observado, quando couber, 
o critério fixado na Constituição, na 
parte referente ao Orçamento; 
d) Representar o Município em Juízo 
ou fora dele. 
 
30) São índices que medem a inflação, 
exceto: 
 
a) IPCA; 
b) IGP-M; 
c) INPC; 
d) IDH. 
 
 
 
 

PROVA Nº 38 – ESPECÍFICA 
PROFESSOR ED. BÁSICA – PEB I 

 

31) Nas Instituições de Educação 
Infantil, a rotina torna-se um fator de 
segurança, pois orienta as ações das 
crianças e dos professores 
favorecendo a previsão de situações 
que possam vir acontecer.  
 
Analise as afirmativas abaixo:  
 
I- A rotina não deverá sofrer 
modificações e inovações durante o 
ano letivo já que proporciona à criança 
sentimentos de estabilidade e 
segurança. 
II- É fundamental que dentre os 
elementos que compõem a rotina 
façam parte os horários de 
alimentação, higiene, escovação de 
dentes, calendário, chamada, roda de 
música, oração, momento da novidade, 
ajudante do dia, hora do conto, repouso 
e atividades lúdicas. 
III- As atividades de rotina devem ser 
realizadas diariamente. Isso não 
significa que devemos transformar o 
dia-a-dia escolar em uma planilha com 
atividades rígidas e inflexíveis, mas sim 
adequar às atividades diárias ao ritmo 
da instituição, das crianças e do 
professor. 
IV- A rotina tem como objetivo 
organizar o tempo e o espaço da 
educação infantil, auxiliando nas 
atividades que o educador deve 
realizar com a criança. 
 

Marque a alternativa correta: 
 
a) Apenas as afirmativas I, II e IV estão 
corretas; 
b) Apenas as afirmativas II, III e IV 
estão corretas; 
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c) Apenas as afirmativas I, II e III estão 
corretas; 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
32) As práticas pedagógicas que 
compõem a proposta curricular da 
Educação Infantil devem ter como 
eixos norteadores: 
  
 
a) A psicomotricidade e o movimento; 
b) As interações e a brincadeira; 
c) O raciocínio lógico e a linguagem; 
d) A música e o lazer. 
 
 
33) “Em um currículo 
_______________ os alunos recebem 
informações incompletas e têm uma 
visão fragmentada e deformada do 
mundo. Num currículo 
___________________ as 
informações, as percepções e os 
conceitos compõem uma totalidade de 
significação completa e o mundo já não 
é visto como um quebra - cabeça 
desmontado.” 
 
Marque a alternativa que completa 
corretamente a sequência de lacunas 
no enunciado acima: 
  
 
a) pluridisciplinar; transdisciplinar; 
b) multidisciplinar; disciplinar; 
c) multidisciplinar; interdisciplinar; 
d) transdisciplinar; multidisciplinar 
 
 
 
 
 
 

34) O Planejamento Escolar é uma 
atividade que: 
  
 
a) Prevê objetivos, conteúdos e 
métodos; 
b) Não abrange a participação do 
docente; 
c) Auxilia o aluno a gravar as 
informações; 
d) Expressa às expectativas do aluno. 
 
 
35) Em relação aos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCNs), é 
correto afirmar que: 
  
 
a) É um elemento curricular obrigatório; 
b) É um elemento catalisador de ações; 
c) É um modelo curricular homogêneo; 
d) É um modelo curricular impositivo. 
 
36) Marque a alternativa incorreta em 
relação a avaliação escolar: 
 
 
a) É a reprodução perfeita do que foi 
ensinado e repassado para verificação 
e classificação do educando; 
b) Auxilia o professor com elementos 
para uma reflexão contínua sobre a sua 
prática; 
c) É um instrumento que procura 
conhecer o quanto o aluno se aproxima 
ou não da expectativa de 
aprendizagem; 
d) Para o aluno é o instrumento de 
tomada de consciência de suas 
conquistas, dificuldades e 
possibilidades para reorganização. 
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37) “Tipo de avaliação que ocorre ao 
final da instrução com a finalidade de 
verificar o que o aluno efetivamente 
aprendeu. Inclui conteúdos mais 
relevantes e os objetivos mais amplos 
do período de instrução.” 
 
A concepção de avaliação expressa no 
texto acima é: 
  
a) Somativa; 
b) Classificatória; 
c) Formativa; 
d) Diagnóstica. 
 
38) “A educação escolar assume o 
propósito de levar o aluno a aprender e 
construir conhecimento, considerando 
as fases do seu desenvolvimento. Os 
conteúdos escolares passam a 
adequar-se aos interesses, ritmos e 
fases de raciocínio do aluno. Sua 
proposta metodológica tem como 
característica os experimentos e as 
pesquisas. O professor deixa de ser um 
mero expositor e assume o papel de 
elaborar situações desafiadoras da 
aprendizagem. A aprendizagem é 
construída através de planejamentos e 
testes. O professor passa a respeitar e 
a atender as necessidades individuais 
dos alunos.” 
 
O texto apresenta características da 
tendência: 
  
a) Comportamental; 
b) Crítico Progressista; 
c) Liberal Renovada; 
d) Liberal Tecnicista. 
 
 
 

39) No início da década de 80, os 
estudos acerca da psicogênese da 
língua escrita trouxeram aos 
educadores o entendimento de que a 
alfabetização, longe de ser a 
apropriação de um código, envolve um 
complexo processo de elaboração de 
hipóteses sobre a representação 
linguística. Marque a alternativa 
incorreta: 
 
a) A alfabetização se ocupa da 
aquisição da escrita por um indivíduo, 
ou grupo de indivíduos, o letramento 
focaliza o aspecto sócio histórico da 
aquisição de uma sociedade; 
b) A alfabetização é um estado ao qual 
se chega um processo cujo início é na 
educação infantil e que termina no 
primeiro ano do ensino fundamental; 
c) Na concepção progressista de 
“alfabetização” (nascida em oposição 
às práticas tradicionais, a partir dos 
estudos psicogenéticos dos anos 80), o 
processo de alfabetização incorpora a 
experiência do letramento; 
d) O letramento é um conjunto de 
práticas sociais que usam a escrita, 
enquanto sistema simbólico e enquanto 
tecnologia, em contextos específicos. 
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40) Marque a alternativa incorreta: 
 
a) O planejamento na Educação Infantil 
compreende a reflexão acerca do que 
fazer, como fazer e com o que fazer, 
considerando ainda quem vai receber a 
ação, ou seja, significa traçar as ações 
que serão desenvolvidas e a 
intencionalidade de todas as 
atividades; 
b) A infância é uma etapa muito 
importante para o indivíduo porque é a 
fase em que ele passa por uma 
adaptação progressiva ao meio físico, 
cujo objetivo é o equilíbrio entre o “eu” 
e o “outro”. Segundo Piaget, “educar é 
adaptar o indivíduo ao meio social 
ambiente”; 
c) O planejamento pedagógico deverá 
nortear o trabalho do educador, 
todavia, não poderá ser alterado 
mesmo que a atividade proposta não 
esteja despertando o interesse da 
turma; 
d) A Educação Infantil traz uma nova 
roupagem, privilegiando a construção 
do caráter, a formação pessoal, a 
capacidade de enfrentamento das mais 
diversas situações, o respeito às 
diferenças, enfim a formação global da 
criança para que ela se prepare para 
ser um adulto consciente dos seus 
direitos e deveres. 
 
 




