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PORTUGUÊS - Questões 1 a 5
1- Temos um substantivo epiceno expresso na frase da alternativa:
a) Ela era a tecnocrata da empresa.
b) Os cargos de dentista foram preenchidos rapidamente.
c) Tenho medo de cobra e de tudo que possa lembrar esse bicho.
d) Atende-se a domicílio.
e) Ele era a visita esperada com ansiedade.
2- Temos uma palavra incorretamente grafada na frase abaixo. Identifique-a e
marque a alternativa que corresponde a sua correta grafia:
“ Ele inflingiu com deliberação às leis do tráfego e, por isso, foi multado e
advertido rigorosamente pelo policial.”
a) infringiu
b) rigorozamente
c) tráfico
d) murtado
e) deliberassão
3- A crase está corretamente empregada em:
a) Não me referi à ela.
b) Direi à eles para voltarem amanhã.
c) Vendem-se livros à bons preços.
d) Veio bater à minha porta tarde da noite.
e) Todos à abraçaram calorosamente.
4- Há ocorrência de apenas um pronome pessoal oblíquo tônico, nas frases
abaixo. Assinale a alternativa na qual ele se encontra:
a) Ela lembra alguém que não conseguimos saber o nome.
b) Isso nunca aconteceu a ti antes.
c) Vossa Senhoria pode esperar na sala ao lado.
d) Nunca pensei que ela fosse fazer uma coisa dessas.
e) A sua chegada só trouxe alegrias.
5- Em “ Aos pés da Santa Cruz, fez uma oração: “ Pai Nosso, que estais no
céu...”, os dois pontos indicam:
a) um esclarecimento
b) um discurso indireto
c) um discurso direto
d) uma enumeração
e) um pedido
MATEMÁTICA - Questões 6 a 10
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7
6- O número misto que corresponde à fração 3 é:
1

a) 7 3
1

b) 2 3
5

c) 2 3
2

d) 5 3
3

e) 5 2

7- A soma de 6 unidades e 42 centésimos com 3 unidades e 8 décimos é:
a) 10,22
b) 10,20
c) 10,022
d) 10,122
e) 10,221

8- Um marceneiro dispõe de três tábuas de medidas 24 dm, 84 dm e 90 dm
para cortar em pedaços iguais e do maior tamanho possível. Cada pedaço
deverá medir:
a) 2 dm
b) 3 dm
c) 4 dm
d) 6 dm
e) 8 dm

9- Qual dos números abaixo corresponde a um número irracional?
a) 0,321856472...
b) 0,325
c) 1,8
d) 1,33333...
e) 0,213213213...
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10- O treino simples de bicicleta, além de ser prazeroso, é uma das atividades
físicas que proporcionam maior gasto energético.
Em 50 minutos de ciclismo moderado, perde-se 467 calorias.
Quantas calorias, aproximadamente, uma pessoa perderá, mantendo o mesmo
ritmo, em 2 horas?
a) 820
b) 934
c) 1121
d) 1201
e) 1221

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - Questões 11 a 20
11- O artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente afirma que "É dever da
família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar,
com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária". A
garantia de prioridade compreende, EXCETO:
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;
c) prioridade de atendimento em qualquer situação, observada a condição social,
com preferência aos menos favorecidos.
d) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;
e) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a
proteção à infância e à juventude.
12- A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade
como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de
direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis.
Identifique a alternativa FALSA, quanto aos aspectos relacionados ao direito à
liberdade.
a) ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, sem quaisquer
ressalvas;
b) opinião e expressão; crença e culto religioso; brincar, praticar esportes e
divertir-se;
c) participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação;
d) participar da vida política, na forma da lei;
Página 4 de 6

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 02/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOLÂNDIA/SP – CADERNO DE QUESTÕES

EDUCADOR INFANTIL
e) buscar refúgio, auxílio e orientação.
13- Para fins de adoção de criança e/ou adolescente conforme previsto no artigo
42 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, podem adotar:
a) os maiores de vinte anos, desde que casados.
b) os maiores de vinte e um anos, casados ou conviventes em união estável.
c) os maiores de vinte e cinco anos, independente de estado civil.
d) os maiores de trinta anos, independentemente de estado civil.
e) os maiores de vinte e um anos, independentemente de estado civil.
14- Assinale a alternativa FALSA. O Artigo 53 do ECA, estabelece que “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 permanência na escola;
b) acesso a escola pública próxima de sua residência e quando não houver que
sejam custeados seus estudos na rede particular.
c) direito de ser respeitado por seus educadores;
d) direito de organização e participação em entidades estudantis;
e) direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias
escolares superiores;
15- Assinale a alternativa Verdadeira.
a) A educação é dever do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos
ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do
educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para a
vida civil.
b) O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, dentre outros:
igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; liberdade de
aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber;
pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; respeito à liberdade e apreço
à tolerância;...
c) O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a
garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 6 (meses) aos 18
(dezoito) anos de idade, organizada em ensino infantil; ensino fundamental
e ensino médio.
d) O poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá recensear
a cada dois anos as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os
jovens e adultos que não concluíram a educação básica.
e) É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na
educação básica a partir dos 3 (três) anos de idade.
16- De acordo com o artigo 12, inciso VIII da LDB, os estabelecimentos de
ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a
incumbência de notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente
da Comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos
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alunos que apresentem certa quantidade de faltas. Acima de quantos por cento
deve ser feita a notificação oficial ?
a) 30 %
b) 35 %
c) 40 %
d) 45 %
e) 50 %
17- Complete conforme disposto na LDB: A carga horária mínima anual será de
______________ horas para o ensino fundamental e para o ensino médio,
distribuídas por um mínimo de ______________ dias de efetivo trabalho escolar.
a) setecentas – cento e oitenta
b) setecentas - duzentos
c) oitocentas - duzentos
d) oitocentas – duzentos e vinte
e) oitocentas – duzentos e cinquenta
18- De acordo com o artigo 12 da Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009,
a quem cabe elaborar as orientações para a implementação das Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil?
a) Secretaria Especial para Educação Infantil do MEC
b) Secretaria de Estado da Educação
c) Secretaria Municipal de Educação
d) Ministério da Educação
e) Direção Escolar e Conselho de Escola
19- O currículo da Educação Infantil é concebido como um conjunto de práticas
que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os
conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental,
científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral das
crianças. De acordo com o artigo 3º Resolução nº 5/2009, qual faixa etária atinge
esses objetivos?
a) Crianças de 6 meses a 3 anos de idade.
b) Crianças de 0 a 3 anos de idade.
c) Crianças de 0 a 4 anos de idade.
d) Crianças de 0 a 5 anos de idade.
e) Crianças de 0 a 6 anos de idade.
20- Assinale a alternativa FALSA.
a) É dever do Estado garantir a oferta de Educação Infantil pública, gratuita e de
qualidade, sem requisito de seleção.
b) É obrigatória a matrícula na Educação Infantil de crianças que completam 4
ou 5 anos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula.
c) As crianças que completam 6 anos após o dia 31 de março devem ser
matriculadas na Educação Infantil.
d) As vagas em creches e pré-escolas devem ser oferecidas próximas às
residências das crianças
e) A frequência na Educação Infantil é pré-requisito para a matrícula no Ensino
Fundamental.
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