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INSTRUÇÕES ATENÇÃO 

CARGO

1.	 Na	 sua	 Folha	 de	 Respostas,	 confira	 seu	 nome,	 o	 número	 do	 seu	
documento	e	o	número	de	sua	inscrição.	Além	disso,	não	se	esqueça	
de	conferir	seu	Caderno	de	Questões	quanto	a	falhas	de	impressão	e	
de	numeração,	e	se	o	cargo	corresponde	àquele	para	o	qual	você	se	
inscreveu.	Qualquer	divergência	comunique	ao		fiscal.

2.	 O	 único	 documento	 válido	 para	 avaliação	 da	 prova	 é	 a	 Folha	 de	
Respostas.	Só	é	permitido	o	uso	de	caneta	esferográfica	transparente 
de	cor	azul	ou	preta	para	o	preenchimento	da	Folha	de	Respostas,	que	
deve	ser	realizado	da	seguinte	maneira:	

3.	 O	 prazo	 de	 realização	 da	 prova	 é	 de	 4	 (quatro)	 horas,	 incluindo	 a	
marcação	 da	 Folha	 de	 Respostas.	 Após	 60	 (minutos)	 do	 início	 da	
prova,	 o	 candidato	 estará	 liberado	 para	 utilizar	 o	 sanitário	 ou	 deixar	
definitivamente	o	local	de	aplicação.	A	retirada	da	sala	de	prova	dos	3	
(três)	últimos	candidatos	só	ocorrerá	conjuntamente.

4.	 Ao	término	de	sua	prova,	comunique	ao	fiscal,	devolvendo-lhe	a	Folha	
de	 Respostas	 devidamente	 preenchida	 e	 assinada.	 Somente	 será	
possível	levar	o	caderno	de	questões	após	decorridas	4h	(quatro	horas)	
do	 início	 da	 prova,	 sendo	 necessário,	 obrigatoriamente,	 devolver	 ao	
fiscal	a	Folha	de	Respostas	assinada.

5.	 As	provas	e	os	gabaritos	preliminares	estarão	disponíveis	no	site	da	
AOCP	-	www.aocp.com.br	-	no	dia	posterior	à	aplicação	da	prova.	

6.	 Implicará	 na	 eliminação	 do	 candidato,	 caso,	 durante	 a	 realização	
das	 provas,	 qualquer	 equipamento	 eletrônico	 venha	 emitir	 ruídos,	
mesmo	que	devidamente	acondicionado	no	envelope de guarda de 
pertences.	O	NÃO	cumprimento	a	qualquer	uma	das	determinações	
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, 
incorrerá	na	eliminação	do	candidato.	

    
 O	 Caderno	 de	 questões	 possui	

60	 (sessenta)	 questões	 objetivas,	
numeradas	 sequencialmente,	 de	
acordo	 com	 o	 exposto	 no	 quadro	 a	
seguir:

CONCURSO PÚBLICO
REF. EDITAL N° 001/2013

NÍVEL MÉDIO 
MANHÃ

AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

(ABRANTES)

QUESTÕES

Língua	Portuguesa 01 a 15

Raciocínio	Lógico 16	a	25

Informática 26	a	30

Conhecimentos Gerais 31 a 40

Conhecimentos	Específicos 41	a	60

MATÉRIA

AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

(ABRANTES)



O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no 
endereço eletrônico www.aocp.com.br  no dia seguinte à aplicação da prova.
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neurotransmissor fundamental para a formação e fixação 
da memória. Como as drogas supostamente não têm 
efeitos colaterais, os laboratórios pretendem vendê-las 
sem receita.

Ou melhor: há, sim, um efeito colateral. A 
suplementação artificial da memória poderia criar uma 
sociedade dividida em duas castas. Quem puder (e quiser) 
tomar os remédios terá uma memória mais potente, e por 
isso levará sempre a melhor na escola, nos vestibulares 
e nos empregos. As pessoas normais, que não se 
adaptassem a esse admirável mundo novo, ficariam cada 
vez mais marginalizadas. Mas talvez não seja assim. As 
pílulas da memória podem se tornar ajudantes cerebrais 
tão banais, e tão aceitas pela sociedade, quanto a cafeína. 
E talvez nós precisemos desesperadamente delas - pois 
nossa memória realmente anda mal. Está vendo esta tarja 
vermelha aí em cima, envolvendo o título? Na primeira 
parte desta reportagem, várias páginas atrás, ela era de 
outra cor. Qual? Aposto que você não se lembra.

http://super.abril.com.br/ciencia/memoria-parte-4-futuro-memo-
ria-617877.shtml

De acordo com o texto, assinale a alternativa 
correta.

(A)	 Através	dos	estudos	e	das	experiências	com	voluntários	
já	foi	realizado	um	download	de	experiências	em	seres	
humanos.

(B)	 Os	 estudos	 já	 permitiram	 que	 fossem	 implantadas	
memórias	 no	 cérebro	 humano	 que	 são	 recordadas	
numa	fração	de	segundo,	sempre	que	necessário.

(C)	 Os	EUA	aprovaram	um	tratamento	à	base	de	campos	
magnéticos	que	já	está	sendo	usado	para	melhorar	a	
memória	de	pacientes	saudáveis.	

(D)	 As	pílulas	da	memória,	assim	como	a	cafeína,	já	são	
ajudantes	cerebrais	banais.

(E)	 É	possível	levar	a	pessoa	a	recordar-se	em	detalhes	
de	 cenas	 vivenciadas	 há	 décadas	 atrás,	 pelo	 uso	
de	 pequenos	 choques	 em	 determinadas	 áreas	 do	
cérebro.	

De acordo com o texto, podemos inferir que  
(A)	 as	 descobertas	 em	 relação	 aos	 remédios	 para	 a	

memória	irão	beneficiar	a	todos.	
(B)	 a	produção	e	a	venda	dos	remédios	para	a	memória	

pode	promover	uma	desigualdade	social.	
(C)	 os	remédios	para	a	memória	já	estão	sendo	vendidos	

e	a	preços	acessíveis.	
(D)	 quem	 tiver	 acesso	 aos	 remédios	 para	 a	 memória	

estará	 em	 desvantagem	 perante	 os	 demais,	 em	
decorrência	dos	efeitos	colaterais	provocados.	

(E)	 é	 certeza	 que	 precisaremos	 desesperadamente	 das	
pílulas	para	a	memória,	visto	que	nossa	memória	está	
bem,	mas	a	longo	prazo	ficará	mal	em	decorrência	do	
stress do cotidiano.

QUESTÃO 01

L Í N G U A  P O R T U G U E S A

QUESTÃO 02

O futuro da memória

Já está provado que é possível implantar um chip de 
lembranças no cérebro. E vêm aí os remédios que       

turbinam a memória. Você usaria?

Gisela Blanco

Imagine se você pudesse se lembrar de tudo o que 
quisesse. Em vez de decorar as lições da faculdade ou 
da aula de inglês, pudesse implantar as memórias delas 
no seu cérebro - e recordá-las numa fração de segundo 
sempre que precisasse. Se você passasse por um 
trauma, poderia simplesmente apagá-lo. E, quando a vida 
chegasse ao fim, descarregaria todas as suas experiências 
num imenso arquivo digital, para compartilhá-las com 
seus descendentes ou toda a humanidade. Pode parecer 
futurista demais para ser verdade, mas já existem 
cientistas trabalhando nisso. 

A Universidade da Califórnia conseguiu desenvolver 
um chip que reproduz as funções do hipocampo, área 
do cérebro que coordena a formação das memórias. 
Ratos tiveram seu hipocampo substituído pelo chip - e 
conseguiram usá-lo para formar novas memórias. Isso 
significa que deciframos os códigos que a mente usa para 
transformar informações em memórias, conseguimos 
convertê-los em linguagem de computador, criamos um 
chip que processa essa linguagem - e conseguimos fazê-
lo funcionar conectado ao cérebro desses animais. Essas 
façanhas provaram que, tecnicamente, é possível fazer o 
upload das memórias humanas. E também o download 
delas. “Quem sabe um dia a gente consiga baixar nossas 
experiências, para que nossos descendentes possam 
saber como foi a vida para cada um de nós. Não é viagem 
dizer que os meus bisnetos vão deixar, literalmente, suas 
memórias para a posteridade”, sonha o neurocientista 
Miguel Nicolelis, um dos maiores especialistas do mundo 
na interação cérebro-computador. Enquanto esse dia não 
chega, a ciência procura outros caminhos. Cientistas 
canadenses descobriram que, dando pequenos choques 
em determinadas partes do cérebro, é possível fazer uma 
pessoa se lembrar em detalhes de cenas vividas 30 anos 
antes. E os EUA acabam de aprovar um tratamento à base 
de campos magnéticos, que alteram o fluxo de eletricidade 
no cérebro e são usados para tratar depressão profunda. 
“No futuro, esperamos usar esse método para melhorar 
a memória de pacientes saudáveis. Já está provado 
que funciona” afirma a neurocientista Gayatri Devi, 
da Universidade de Nova York, que já está testando a 
terapia. E o oposto também está comprovado: um estudo 
publicado nos EUA mostrou que, manipulando certas 
proteínas do cérebro, é possível apagar de vez certas 
lembranças da mente.

Mas a novidade mais esperada, e mais próxima, é a 
pílula da supermemória. Ela deve chegar às farmácias 
nos próximos anos, e é baseada em versões mais 
fracas de remédios desenvolvidos para tratar Alzheimer. 
Esses medicamentos estimulam a acetilcolina, um 
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O texto apresentado busca, predominante,
(A)	 informar	 o	 leitor	 a	 respeito	 de	 novas	 descobertas	

científicas	a	respeito	da	memória.	
(B)	 argumentar	 a	 favor	 do	 ponto	 de	 vista	 do	 autor	 a	

respeito do uso de ratos como cobaias.
(C)	 contar	 a	 história	 do	 uso	 de	 animais	 nas	 pesquisas	

científicas.	
(D)	 descrever	 como	 são	 realizadas	 as	 pesquisas	

científicas	a	respeito	da	memória.
(E)	 resumir	as	etapas	utilizadas	em	um	projeto	científico.	

Considerando o contexto, em “Se você passasse 
por um trauma, poderia simplesmente apagá-lo.”, 
os tempos e modos verbais utilizados no período 
indicam

(A)	 ações	que	aconteceram	recentemente.
(B)	 ações	que	estão	acontecendo	no	presente.	
(C)	 ações	que	certamente	acontecerão	no	futuro.
(D)	 ações	incertas,	que	poderão	acontecer	no	futuro.
(E)	 ações	que	aconteceram	em	um	passado	remoto.

Em “Pode parecer futurista demais para ser 
verdade, mas já existem cientistas trabalhando 
nisso.”, o período é marcado por uma relação de 

(A)	 contraste.
(B)	 adição.	
(C) alternância. 
(D)	 conclusão.
(E)	 explicação.		

Assinale a alternativa em que o termo destacado 
NÃO é utilizado para referir-se a algo mencionado 
anteriormente no texto, para tanto, retorne à leitura 
do excerto no texto.

(A)	 “...e	recordá-las	numa	fração	de	segundo	sempre	que	
precisasse...”

(B)	 “...área	 do	 cérebro	 que	 coordena	 a	 formação	 das	
memórias...”

(C)	 “Enquanto	 esse	 dia	 não	 chega,	 a	 ciência	 procura	
outros caminhos.”

(D)	 “...conectado	ao	cérebro	desses animais.”
(E)	 “...um	neurotransmissor fundamental	para	a	formação	

e	fixação	da	memória.”

Assinale a alternativa em que as letras em destaque 
representam apenas um fonema.

(A)	 normais.
(B) admirável.
(C)	 várias.
(D)	 cérebro.
(E) conseguiram.

Assinale a alternativa correta em relação à 
ortografia dos pares. 

(A)	 Comprovado	–	comprovassão.	
(B)	 Dividida	–	divizão.	
(C)	 Apreensivo	–	apreensão.	
(D)	 Descendente	–	decendênscia.
(E)	 Memória	–	memorizassão.

Em “E os EUA acabam de aprovar um tratamento à 
base de campos magnéticos.”, a crase foi utilizada 

(A)	 para	atender	à	regência	do	verbo	“aprovar”.
(B)	 por	 tratar-se	 de	 uma	 locução	 prepositiva	 de	 base	

feminina. 
(C)	 para	atender	à	regência	do	substantivo	“tratamento”.	
(D)	 para	atender	à	regência	do	substantivo	próprio	“EUA”.
(E)	 para	atender	à	regência	do	verbo	“acabar”.

 

Em “No futuro, esperamos usar esse método...”, o 
termo destacado exerce função de 

(A)	 complemento	nominal.
(B)	 objeto	indireto.	
(C) aposto. 
(D)	 objeto	direto.
(E)	 predicativo.

Em “E, quando a vida chegasse ao fim, 
descarregaria todas as suas experiências num 
imenso arquivo digital...”, as vírgulas foram 
utilizadas para

(A)	 separar	adjunto	adverbial	deslocado.
(B)	 separar	 oração	 subordinada	 adverbial	 temporal	

intercalada. 
(C)	 separar	 oração	 subordinada	 adverbial	 causal	

intercalada. 
(D)	 separar	adjunto	adnominal	deslocado.	
(E)	 separar	 enumeração	 de	 itens	 com	 o	 mesmo	 valor	

sintático.	

Em “...deixar, literalmente, suas memórias para a 
posteridade...” a expressão destacada significa, 
no contexto,

(A)	 deixar,	 literalmente,	suas	memórias	para	quem	viveu	
no passado.

(B)	 deixar,	literalmente,	suas	memórias	para	quem	vive	na	
atualidade. 

(C)	 deixar,	literalmente,	suas	memórias	para	uso	exclusivo	
da	ciência.		

(D) deixar, literalmente, suas memórias somente para 
reescrita posterior. 

(E)	 deixar,	literalmente,	suas	memórias	para	as	gerações	
futuras. 

QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12

QUESTÃO 09

QUESTÃO 04

QUESTÃO 05

QUESTÃO 06

QUESTÃO 07

QUESTÃO 08QUESTÃO 03
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(C) bicicleta, moto e carro.
(D) bicicleta, carro e moto.
(E) moto, bicicleta e carro.

“Eu sou mulher e tenho um esposo. Daniel é pai 
da mãe do meu filho”. Qual é o meu parentesco 
com Daniel?

(A)	 Daniel	é	meu	irmão.
(B)	 Daniel	é	meu	cunhado.
(C)	 Daniel	é	meu	sogro.
(D) Eu sou neta do Daniel.
(E)	 Eu	sou	filha	do	Daniel.

Em um campeonato interescolar de vôlei, o time 
de uma determinada escola obteve os seguintes 
resultados:

Qual é a porcentagem de partidas nas quais o time 
NÃO ganhou?

(A)	 45%
(B)	 50%
(C)	 55%
(D)	 60%
(E)	 65%

Dados os intervalos A=[-5; 3[ e B=]0; 12], qual é a 
alternativa que apresenta o resultado de A∩B?

(A)	 [-5;	12]
(B)	 ]0;	3[
(C)	 ]0;	3]
(D)	 [0;	3]
(E)	 ]0;	12[

O Circo do Bairro vendeu ingressos de estudantes 
apenas para alunos de duas escolas, as escolas 
X e Y. A escola X tem 100 alunos e a escola Y tem 
200. Se o circo do bairro recebeu 110 estudantes, 
podemos realmente afirmar que

(A)	 todos	os	alunos	que	foram	ao	circo	eram	da	escola	Y.
(B)	 metade	 dos	 estudantes	 que	 foram	 ao	 circo	 era	 da	

escola X.
(C)	 pelo	menos	10	alunos	do	colégio	X	foram	ao	circo.
(D)	 pelo	menos	10	alunos	do	colégio	Y	foram	ao	circo.
(E)	 apenas	10	alunos	que	foram	ao	circo	eram	do	colégio	

Y.

Qual o percentual que 19,2 representa num total 
de 96?

(A)	 5,5%
(B)	 10%
(C)	 15%
(D)	 17%
(E)	 20%

Lúcia decidiu fazer uma torta de uma receita 
que sua amiga lhe passou. Depois de juntar os 
ingredientes, a receita diz que a torta deverá assar 
durante 45 minutos. Se Lúcia colocou a torta no 
forno às 9h10min, então que horas a torta estará 
pronta?

(A)	 10h05min.
(B) 10h.
(C) 9h55min.
(D) 9h50min.
(E) 9h45min.

Carlos, João e José são amigos. Sabe-se que cada 
um deles possui apenas um meio de transporte e 
que eles têm meios de transporte diferentes um do 
outro. Os meios de transporte são: bicicleta, moto 
e carro. Considere as afirmativas a seguir:
- ou José tem moto ou João tem carro;
- ou Carlos tem bicicleta ou Carlos tem carro;
- ou João tem bicicleta ou Carlos tem moto.
Sendo assim, Carlos, João e José possuem, 
respectivamente:

(A)	 carro,	bicicleta	e	moto.
(B) carro, moto e bicicleta.

Quanto à divisão silábica, assinale a alternativa 
correta. 

(A)	 Pe-sso-as.
(B)	 Via-gem.
(C)  Ver-da-de.
(D)	 Apos-to.	
(E)	 Ca-feí-na.

Em “E talvez nós precisemos...”, o termo destacado 
expressa

(A)	 exclusão.
(B) certeza.
(C)		 delimitação.	
(D)	 dúvida.		 	
(E)	 negação.

Em “Ou melhor: há, sim, um efeito colateral.”, a 
expressão destacada tem a função de

(A)	 retificar	uma	informação	apresentada	previamente.	
(B)	 reafirmar	uma	informação	apresentada	anteriormente.	
(C)		 incluir	uma	informação	apresentada	anteriormente.		
(D)	 aproximar	duas	informações	que	foram	apresentadas	

previamente.	
(E)	 intensificar	 uma	 informação	 que	 foi	 apresentada	

anteriormente,	por	meio	da	dúvida.	

QUESTÃO 13

QUESTÃO 14

QUESTÃO 15

QUESTÃO 16

QUESTÃO 17

QUESTÃO 18

QUESTÃO 19

QUESTÃO 20

R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O

QUESTÃO 21

QUESTÃO 22
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Conjunto de chips que armazenam 
temporariamente as informações enquanto estão 
sendo processadas no computador. Esta é a 
função do/da

(A)	 Cooler.
(B) Memória ROM.
(C)	 HD	(disco	rígido).
(D)	 Memória	RAM.
(E)	 Placa	mãe.

Em uma planilha eletrônica Microsoft Excel 
2010 (instalação Padrão Português – Brasil), 
foram armazenados os valores 2, 4, 6, 8 e 10 
nas células A1, A2, A3, A4 e A5 respectivamente. 
Assinale a alternativa que mostra o valor obtido 
na célula A6 quando o usuário da planilha 
inseriu aseguinte função na referida célula

   =SE(MÉDIA(A1:A5)>A4;SOMA(A1:A5);MAIOR(A1:A5;2))

(A)	 30
(B) 8

QUESTÃO 28

QUESTÃO 29

QUESTÃO 30

QUESTÃO 27

I N F O R M Á T I C A

QUESTÃO 26

(C)	 6
(D) 38
(E) 10

Programa que acompanha o Sistema Operacional 
Windows XP, tem como função eliminar arquivos 
desnecessários como, por exemplo, arquivos 
temporários, arquivos da lixeira, temporários de 
internet etc. Esta é a função do/da

(A)	 Desfragmentador	de	Disco.
(B) Ferramenta de Limpeza de HD.
(C) Limpeza de Disco.
(D) CClean.
(E) Descompactador de Disco.

Com relação à opção SmartArt presente no 
Processador de texto Microsoft Word 2010 
(instalação Padrão Português – Brasil), assinale a 
alternativa INCORRETA.

(A)	 Os	 elementos	 gráficos	SmartArt	 variam	 desde	 listas	
gráficas	e	diagramas	de	processos	até	gráficos	mais	
complexos,	como	diagramas	de	Venn	e	organogramas.

(B)	 Ao	inserir	um	elemento	gráfico	SmartArt	no	documento,	
ele	corresponderá	com	o	resto	do	conteúdo	presente	
neste documento.

(C)	 Em	 Ferramentas	 SmartArt,	 na	 guia	 Design,	 existem	
duas	galerias	para	alterar	rapidamente	a	aparência	do	
seu	elemento	gráfico	SmartArt	—	Estilos	de	SmartArt	
e	Alterar	Cores.

(D)	 Mesmo	 após	 ser	 personalizado	 o	 elemento	 gráfico	
SmartArt,	é	possível	mudar	para	um	 layout	diferente	
clicando	no	botão	Alterar	Forma	na	guia	Design.

(E)	 Cada	 elemento	 gráfico	 SmartArt	 define	 seu	 próprio	
mapeamento entre os marcadores no painel Texto e o 
conjunto	de	formas	no	elemento	gráfico.

Considerando que um usuário do navegador 
Internet Explorer 9 deseja navegar na opção em 
anonimato (InPrivate), o mesmo pode executar o 
seguinte atalho
Obs.: A utilização do caractere + é usada apenas 
para interpretação.

(A)	 Ctrl	+	Shift	+	P
(B)	 Ctrl	+	Alt	+	N
(C)	 Ctrl	+	Shift	+	N
(D)	 Ctrl	+	Shift	+	Z
(E)	 Ctrl	+	Alt	+	P

Considerando    o    conjunto   descrito   a   seguir,                                                                                                
                                                                                                  , 
assinale a alternativa que apresenta quantos 
elementos possui o conjunto A?

(A)	 9
(B) 10
(C) 11
(D) 12
(E) 13

Dados os conjuntos A={0; 1; 2; 3} e B={1; 2; 3}, 
assinale a alternativa que apresenta o conjunto 
A-B.

(A)	 {0}
(B)	 {1;	2;	3}
(C)	 {0;	1}
(D)	 {2;	3}
(E)	 {0;	1;	2;	3}

Uma cesta de frutas continha 20 laranjas, 15 
pêssegos e 10 ameixas. Luana pegou 30 frutas 
deste cesto, o que podemos realmente afirmar é 
que

(A)	 Luana	pegou	pelo	menos	10	pêssegos.
(B)	 Luana	pegou	pelo	menos	uma	fruta	de	cada.
(C)	 Luana	pegou	pelo	menos	5	laranjas.
(D)	 Luana	pegou	todas	as	laranjas.
(E)	 Luana	pegou	todas	as	ameixas.	

QUESTÃO 23

QUESTÃO 25

QUESTÃO 24



7
Cargo: Auxiliar de Educação Infantil
        (Abrantes)

O esquema de compra de votos parlamentares, 
conhecido popularmente como mensalão, ganhou 
grande destaque na mídia no ano de 2013, 
principalmente com a condenação de grande parte 
dos réus pelo presidente do Supremo Tribunal 
Federal (STF), Joaquim Barbosa. A respeito deste 
tema, assinale a alternativa que apresenta o nome 
de um político que NÃO esteve envolvido no 
esquema/julgamento do escândalo do mensalão.

(A)	 Marcos	Valério.
(B)	 José	Dirceu.
(C)	 Delúbio	Soares.
(D)	 Aécio	Neves.
(E)	 José	Genoíno.

Segundo o ministério da cultura brasileira, 
o conjunto de bens materiais e imateriais de 
interesse para a memória do Brasil e de suas 
correntes culturais formadoras, abrangendo 
os patrimônios arqueológico, arquitetônico, 
arquivístico, artístico, bibliográfico, científico, 
ecológico, etnográfico, histórico, museológico, 
paisagístico, paleontológico e urbanístico, entre 
outros, pode ser chamado de

(A)	 Cultura	de	Base.
(B) Certames Culturais.
(C)	 Patrimônio	Independente.	
(D)	 Patrimônio	de	Exploração	Memorial.
(E)	 Patrimônio	cultural.

Dia 22 de abril de 1500 uma frota comandada por 
Pedro Álvares Cabral chegou a um território antes 
desconhecido, onde hoje chamamos de Brasil. 
Sobre o assunto, podemos afirmar que essa data 
refere-se

(A)	 à	independência	do	Brasil.	
(B) ao descobrimento do Brasil. 
(C) a tiradentes.
(D)	 ao	golpe	Militar.
(E)	 à	colonização	brasileira.

Segundo o Ministério da Saúde, o Programa Mais 
Médico faz parte de um amplo pacto de melhoria 
do atendimento aos usuários do Sistema Único 
de Saúde, que prevê mais investimentos em 
infraestrutura dos hospitais e unidades de saúde, 
além de levar mais médicos para regiões onde há 
escassez e ausência de profissionais. Para este 
programa atender à população, são admitidos tanto 
médicos brasileiros como estrangeiros. Sobre 
o assunto, assinale a alternativa que apresenta 
a nacionalidade do maior grupo de estrangeiros 
que estão trabalhando no Brasil através desse 
programa.

(A)	 Cubanos.
(B) Mexicanos.
(C) Chilenos.
(D)	 Argentinos.
(E) Jamaicanos.

O potencial hidrelétrico brasileiro está entre os 
cinco maiores do mundo. A energia hidrelétrica 
desempenha papel importante na integração e no 
desenvolvimento de regiões distantes dos grandes 
centros urbanos e industriais. No Estado da 
Bahia, existem diversas usinas hidrelétricas que 
auxiliam no abastecimento de energia da região. A 
respeito desse assunto, assinale a alternativa que 
apresenta o nome de uma usina hidrelétrica que 
NÃO está localizada na Bahia.

(A)	 Usina	Sobradinho.
(B) Usina Rosana.
(C)	 Usina	Pedra.
(D)	 Usina	Itapebi.
(E)	 Usina	Pedra	do	Cavalo.

No campo econômico, Camaçari, além de abrigar 
grandes indústrias, implantou polos municipais 
administrados pela prefeitura, sendo um deles 
criado, prioritariamente, para abrigar empresas 
prestadoras de serviços ao Polo Petroquímico, 
e que hoje é constituído de vários seguimentos. 
Existe também outro polo destinado às empresas 
transformadoras de plástico e que, devido à 
grande demanda por área, foram colocados vários 
outros segmentos empresariais. Sobre o assunto, 
assinale a alternativa que apresenta o nome 
desses dois polos municipais.

(A)	 Polo	Petroquímico	e	Polo	Automobilístico.
(B)	 Polo	Federal	e	Polo	Municipal.
(C)	 Polo	de	apoio	e	POLOPLAST.
(D)	 Polo	Petroquímico	e	Polo	do	Plástico.
(E)	 Polo	Automobilístico	e	Polo	Reciclável.

QUESTÃO 31

QUESTÃO 32

QUESTÃO 33

QUESTÃO 34

QUESTÃO 35

QUESTÃO 36

C O N H E C I M E N T O S  G E R A I S
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O governo possui um programa que é fruto de 
esforço conjunto dos Ministérios da Ciência, 
Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministério 
da Educação (MEC), que busca promover a 
consolidação, expansão e internacionalização 
da ciência e tecnologia, da inovação e da 
competitividade brasileira por meio do intercâmbio 
e da mobilidade internacional. O projeto prevê a 
utilização de até 101 mil bolsas em quatro anos 
para promover intercâmbio, de forma que alunos 
de graduação e pós-graduação façam estágio no 
exterior com a finalidade de manter contato com 
sistemas educacionais competitivos em relação à 
tecnologia e inovação. Esse programa é conhecido 
como

(A)	 Intercâmbio	Cultural.
(B)	 Ciência	sem	Fronteiras.
(C)	 Tecnologia	em	Evidência.
(D)	 Ciência	Cambial.
(E)	 Intercâmbio	Científico.

No final do ano de 2012, o Brasil perdeu Oscar 
Niemeyer, um grande ícone de sua história. 
Segundo discurso da presidente Dilma Rousseff, 
Niemeyer foi, com Lúcio Costa, o autor intelectual 
de Brasília, a capital que mudou o eixo do Brasil 
para o interior. Nacionalista, tornou-se o mais 
cosmopolita dos brasileiros, com projetos 
presentes por todo o país, nos Estados Unidos, 
França, Alemanha, Argélia, Itália e Israel, entre 
outros países. Autodeclarado pessimista era um 
símbolo da esperança. A respeito deste tema, 
assinale a alternativa que apresenta a ocupação 
profissional em que Oscar Niemeyer se destacou.

(A)	 Jornalismo.
(B)	 Música.
(C)	 Arquitetura.
(D) Teatro.
(E) Esporte.

A sustentabilidade envolve desenvolvimento 
econômico, social e respeito ao equilíbrio e às 
limitações dos recursos naturais. O modelo de 
desenvolvimento em que o importante é gerar 
riqueza, distribuí-la de forma justa e proteger o 
meio ambiente, para que as gerações futuras 
possam usar os recursos naturais da mesma 
forma que elas são usadas hoje, denomina-se

(A)	 Biodiversidade	Sustentável.
(B)	 Desenvolvimento	do	Ecossistema.
(C)	 Monitoramento	Ambiental.
(D)	 Desenvolvimento	Sustentável.
(E)	 Desenvolvimento	de	conservação.

Busca Vida, Jauá, Arembepe, Barra do Jacuípe, 
Guarajuba e Itacimirim são as localidades que 

QUESTÃO 42

QUESTÃO 43

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

QUESTÃO 40

QUESTÃO 41
Em relação ao primeiro ano de vida, podemos 
afirmar que o diálogo afetivo que a criança 
estabelece com o adulto se dá

(A)	 pelo	toque	corporal	e	pela	modulação	de	voz.
(B)	 pelas	imagens.
(C) pela escrita.
(D)	 pela	simples	presença	de	algum	animal.
(E)	 pelos	objetos.

Analise as assertivas e, em seguida, assinale a 
alternativa que aponta a(s) correta(s). Os jogos e 
brinquedos musicais da cultura infantil incluem, 
entre outros,

I. os acalantos que são entoados pelos 
adultos para tranquilizar e adormecer 
bebês e crianças pequenas.

II. os brincos que são as brincadeiras rítmico-
musicais com que os adultos entretêm e 
animam as crianças, como “Serra, serra, 
serrador, serra o papo do vovô”.

III. as parlendas que servem como fórmula 
de escolha numa brincadeira, como trava-
línguas etc.

IV. as rondas ou brincadeiras de roda.

(A)	 Apenas	I,	III	e	IV.
(B)	 Apenas	I	e	III.
(C)	 I,	II,	III	e	IV.
(D)	 Apenas	IV.
(E)	 Apenas	III	e	IV.

Analise as assertivas e, em seguida, assinale a 
alternativa que aponta a(s) correta(s). Brincar de 

QUESTÃO 37

QUESTÃO 38

QUESTÃO 39

representam todo o potencial paradisíaco de 
Camaçari. Para completar a rota turística, não se 
pode deixar de fora o distrito de Abrantes que, 
apesar de não ter como forte as praias, é o berço 
histórico do município de Camaçari e esconde 
uma infinidade de tesouros culturais. A respeito 
do turismo no município de Camaçari, assinale a 
alternativa que apresenta como são conhecidas 
esses 7 pontos turísticos.

(A)	 Estrada	dos	Sete	Cocos.
(B)	 Sete	Maravilhas	Camaçarienses.	
(C)	 Sete	Belezas	Ambientais.
(D)	 Circuito	das	Sete	Paradas.
(E)	 Caminho	dos	Sete	Paraísos.
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(   ) comentar previamente o assunto do qual 
trata o texto.

(   ) evitar criar suspense sobre o que vai ser 
lido.

(   ) fazer com que as crianças levantem 
hipóteses sobre o tema a partir do título.

(   ) oferecer informações que situem a leitura.

(A)	 V	–	V	–	V	–	V.
(B)	 V	–	F	–	V	–	V.
(C)	 F	–	V	–	V	–	V.
(D)	 F	–	F	–	V	–	V.
(E)	 F	–	F	–	V	–	F.

Analise as assertivas e, em seguida, assinale a 
alternativa que aponta as corretas. São práticas de 
escrita, entre outras:

I. participação em situações cotidianas nas 
quais se faz necessário o uso da escrita.

II. escrita do próprio nome em situações em 
que isso é necessário.

III. produção de textos individuais e/ou 
coletivos ditados oralmente ao professor 
para diversos fins.

IV. prática de escrita de próprio punho, 
utilizando o conhecimento de que dispõe, 
no momento, sobre o sistema de escrita em 
língua materna.

(A)	 Apenas	I	e	II.
(B)	 Apenas	II	e	IV.
(C)	 Apenas	III	e	IV.
(D)	 Apenas	I	e	III.
(E)	 I,	II,	III	e	IV.

Sobre os jogos e a aprendizagem das noções 
matemáticas, assinale a alternativa INCORRETA.

(A)	 O	que	caracteriza	uma	situação	de	jogo	é	a	iniciativa	
da	criança,	sua	intenção	e	curiosidade	em	brincar	com	
assuntos	que	lhe	interessam	e	a	utilização	de	regras	
que	permitem	identificar	sua	modalidade.

(B)	 O	 seu	 uso	 como	 instrumento	 não	 significa,	
necessariamente,	 a	 realização	 de	 um	 trabalho	
matemático.

(C)	 Embora	 muito	 importante	 para	 as	 crianças,	 não	
diz	 respeito,	 necessariamente,	 à	 aprendizagem	 da	
Matemática.

(D)	 Pode	 tornar-se	 uma	 estratégia	 didática	 quando	 as	
situações	 são	 planejadas	 e	 orientadas	 pelo	 adulto	
visando	a	uma	finalidade	de	aprendizagem.

(E)	 A	livre	manipulação	de	peças	e	regras	por	si	só	garante	
a	aprendizagem.

estátuas é um exemplo de jogo em que, por meio 
do contraste entre som e silêncio, se desenvolve

I. a expressão corporal.

II. a concentração.

III. a disciplina.

IV. a atenção.

V. a motricidade fina.

(A)	 Apenas	I,	III	e	V.	
(B)	 Apenas	II	e	IV.
(C)	 I,	II,	III,	IV	e	V.
(D)	 Apenas	I,	II,	III	e	IV.
(E)	 Apenas	IV.

Analise as assertivas e, em seguida, assinale a 
alternativa que aponta a(s) correta(s). A criança 
pode utilizar-se das Artes Visuais para expressar 
experiências sensíveis, como, por exemplo,

I. rabiscar e desenhar no chão, na areia e nos 
muros.

II. utilizar materiais encontrados ao acaso 
(gravetos, pedras, carvão).

III. pintar objetos.

IV. pintar seu próprio corpo.

(A)	 Apenas	I	e	III.
(B)	 I,	II,	III	e	IV.
(C)	 Apenas	I.
(D)	 Apenas	I,	II	e	III.
(E)	 Apenas	IV.

É INCORRETO afirmar que a criança aprende a 
narrar

(A)	 somente	quando	souber	ler	e	escrever.
(B)	 através	dos	jogos	de	perguntar	e	responder,	em	que	o	

adulto,	inicialmente,	assume	a	condução	dos	relatos.
(C)	 ouvindo	 outros	 sujeitos	 falantes	 detalharem	 suas	

narrativas.
(D)	 registrando	a	fala	dos	entrevistados	sobre	a	história	do	

nome de cada um, por exemplo.
(E)	 apresentações	orais	ao	vivo,	de	textos	memorizados.

Informe se é falso (F) ou verdadeiro (V) o que 
se afirma a seguir e assinale a alternativa com a 
sequência correta. São estratégias das quais o 
professor pode lançar mão para enriquecer as 
atividades de leitura:

QUESTÃO 48

QUESTÃO 44

QUESTÃO 45

QUESTÃO 46

QUESTÃO 47
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Sobre a gestão democrática, informe se é falso 
(F) ou verdadeiro (V) o que se afirma a seguir e 
assinale a alternativa com a sequência correta.

(   ) Deve garantir mecanismos e condições para 
que espaços de participação, partilhamento 
e descentralização do poder ocorram.

(   ) Tem, no Projeto Pedagógico da Escola 
elaborado com a participação dos 
profissionais da educação, um dos seus 
instrumentos.

(   ) Deve contar com a participação das 
comunidades escolar e local em Conselhos 
Escolares ou equivalentes.

(A)	 V	–	F	–	V.
(B)	 F	–	V	–	V.
(C)	 V	–	V	–	V.
(D)	 V	–	V	–	F.
(E)	 V	–	F	–	F.

Sobre o acompanhamento e a avaliação na 
Educação infantil, podemos afirmar que

(A)	 a	avaliação	tem	um	caráter	de	seleção,	promoção	ou	
classificação.

(B)	 deve-se	evitar	a	observação,	visto	que	é	subjetiva	e	
imprecisa.

(C)	 é	preciso	evitar	a	utilização	de	múltiplos	registros.
(D)	 deve	haver	uma	documentação	específica	que	permita	

às	famílias	conhecer	o	trabalho	da	instituição	junto	às	
crianças	e	seu	processo	de	desenvolvimento.	

(E)	 deve	restringir-se	aos	momentos	vividos	pela	criança	
em	sua	fase	atual	a	fim	de	não	influenciar	os	diferentes	
processos	 de	 transição	 vividos	 por	 ela,	 como,	 por	
exemplo,	a	transição	creche/pré-escola	e	a	transição	
pré-escola/Ensino	Fundamental.

A Lei Orgânica de Camaçari, ao dispor da 
organização municipal, traz um capítulo exclusivo 
sobre os servidores públicos. Em relação a estas 
disposições, assinale a alternativa INCORRETA.

(A)	 O	 regime	 dos	 servidores	 públicos	 municipais	 da	
administração	direta,	autárquica	e	fundacional	será	o	
estatutário,	na	forma	da	lei.

(B)	 O	 servidor	 público	 municipal	 será	 aposentado	 na	
forma	que	dispõe	a	Constituição	Federal	e	o	Estatuto	
próprio.

(C)	 São	estáveis,	após	três	anos	de	efetivo	exercício,	os	
servidores	nomeados	em	virtude	de	concurso	público.

(D)	 O	servidor	público	municipal,	 independentemente	do	
tempo	 de	 efetivo	 exercício,	 só	 perderá	 o	 cargo	 em	
virtude	de	sentença	judicial	 transitada	em	julgado	ou	
mediante	 processo	 administrativo,	 em	 que	 lhe	 seja	
assegurada	ampla	defesa.

(E)	 Extinto	o	cargo	ou	declarada	a	sua	desnecessidade,	o	
servidor	estável	ficará	em	disponibilidade	remunerada	
até	seu	adequado	aproveitamento.

De acordo com a Lei Orgânica Municipal, é garantida 
a meia jornada de trabalho às servidoras públicas 
municipais da administração direta, autárquica e 
fundacional, sem prejuízo de sua remuneração, na 
forma da lei, que, comprovadamente, tenham sob 
seus cuidados

(A)	 filho	menor,	com	idade	entre	120	(cento	e	vinte)	e	150	
(cento	e	cinquenta)	dias,	ou	portador	de	necessidades	
especiais.

(B)	 filho	menor,	com	idade	entre	120	(cento	e	vinte)	e	180	
(cento e oitenta) dias, ou portador de necessidades 
especiais.

(C)	 filho	menor,	com	idade	entre	120	(cento	e	vinte)	e	210	
(duzentos e dez) dias, ou portador de necessidades 
especiais.

(D)	 filho	 menor,	 com	 idade	 entre	 01	 (um)	 e	 05	 (cinco)	
anos, ou portador de necessidades especiais.

(E)	 filho	menor,	com	idade	entre	01	(um)	e	03	(três)	anos,	
ou portador de necessidades especiais.

Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. Ao servidor público municipal, 
em exercício de mandato eletivo, aplicam-se as 
seguintes disposições:

I. tratando-se de mandato eletivo federal, 
estadual ou distrital, ficará afastado do seu 
cargo, emprego ou função.

II. investido no mandato de Vereador, 
havendo compatibilidade de horário ou 
não, será afastado do cargo, emprego ou 
função, sendo-lhe facultado optar pela sua 
remuneração.

III. investido no mandato de Prefeito será 
afastado do cargo, emprego ou função, 
sendo-lhe facultado optar pela sua 
remuneração.

IV. em qualquer caso que exija o afastamento 
para o exercício do mandato eletivo, seu 
tempo de serviço não será contado.

(A)	 Apenas	I,	II	e	IV.
(B)	 Apenas	I,	III	e	IV.
(C)	 Apenas	I	e	III.
(D)	 Apenas	II	e	IV.
(E)	 I,	II,	III	e	IV.

De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos 
do Município de Camaçari, durante o período 
do estágio probatório será apurada a aptidão e 
capacidade, mediante avaliação de desempenho, 
que confirmará ou não a nomeação do servidor, 
observados os seguintes requisitos, EXCETO

(A)	 sanidade	física.	

QUESTÃO 50

QUESTÃO 51

QUESTÃO 52

QUESTÃO 53

QUESTÃO 54

QUESTÃO 49
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O Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos dos 
Servidores Públicos do Quadro de Provimento 
Efetivo da Administração Direta do Município de 
Camaçari se norteia pelos seguintes princípios e 
diretrizes, EXCETO

(A)	 isonomia	 ao	 assegurar	 o	 tratamento	 isonômico	 nos	
vencimentos	 para	 os	 trabalhadores	 com	 funções	
iguais.

(B)	 publicidade	e	 transparência	de	 todos	os	 fatos	e	atos	
administrativos.

(C)	 concurso	público	de	provas	ou	de	provas	e	títulos	para	
ingresso	no	quadro	de	pessoal.

(D)	 gestão	 concentrada	 com	 a	 participação	 apenas	 do	
gestor	da	unidade	organizacional.

(E)	 equidade	 ao	 assegurar	 o	 tratamento	 igualitário	 para	
os	 profissionais	 integrantes	 dos	 cargos	 iguais	 ou	
assemelhados.

Assinale a alternativa correta. De acordo com 
Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos dos 
Servidores Públicos do Quadro de Provimento 
Efetivo da Administração Direta do Município de 
Camaçari, o desenvolvimento profissional do 
servidor na carreira se dará mediante

(A)	 progressão	horizontal	e	aproveitamento.
(B)	 progressão	horizontal	e	promoção.
(C)	 progressão	vertical	e	promoção.
(D)	 progressão	vertical	e	aproveitamento.
(E)	 progressão	horizontal	e	readaptação.

Conforme o Plano de Carreira, Cargos e 
Vencimentos dos Servidores Públicos do Quadro 
de Provimento Efetivo da Administração Direta 
do Município de Camaçari, a remuneração é o 
vencimento bruto do cargo acrescido das demais 
vantagens pecuniárias, previstas na lei nº. 407/98, 
concedidas em qualquer caráter, à título de

(A)	 diárias,	gratificação	ou	vantagem	pessoal.
(B)	 adicional,	diárias	ou	vantagem	pessoal.
(C)	 diárias,	gratificação	ou	salário	família.
(D)	 adicional,	diárias	ou	salário	família.
(E)	 adicional,	gratificação	ou	vantagem	pessoal.

(B) idoneidade moral.
(C) disciplina.
(D) assiduidade.
(E)	 cumprimento	dos	deveres	e	obrigações	funcionais.

Preencha as lacunas e assinale a alternativa 
correta.
“O servidor habilitado em 
___________________________ e empossado 
em cargo de provimento ____________ adquirirá 
a estabilidade, após _____________ de efetivo 
exercício”.

(A)	 processo	seletivo	simplificado	/	efetivo	/	três	anos
(B)	 processo	seletivo	simplificado	/	efetivo	/	dois	anos
(C)	 concurso	público	/	temporário	/	três	anos
(D)	 concurso	público	/	efetivo	/	dois	anos
(E)	 concurso	público	/	efetivo	/	três	anos

De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos 
do Município de Camaçari, no tocante à posse e ao 
exercício, assinale a alternativa INCORRETA.

(A)	 Exercício	é	o	efetivo	desempenho	das	atribuições	do	
cargo.

(B)	 Será	exonerado	o	servidor	empossado	que	não	entrar	
em	exercício	no	prazo	de	30	(trinta)	dias,	a	contar	da	
data da posse.

(C)	 A	posse	ocorrerá	no	prazo	de	15	(quinze)	dias,	contados	
da	publicação	do	ato	de	nomeação,	prorrogável,	uma	
única	vez,	por	igual	período.

(D)	 Em	se	tratando	de	servidor	em	licença,	ou	legalmente	
afastado	 por	 qualquer	 outra	 razão,	 o	 prazo	 será	
contado	do	término	do	impedimento.

(E)	 A	posse	em	cargo	público	dependerá	de	prévio	exame	
de	saúde	oficial.

Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta a(s) correta(s). São deveres dos servidores 
municipais de Camaçari:

I. ser assíduo e pontual.

II. cumprir as determinações superiores, 
independente de serem ilegais.

III. tratar com urbanidade os colegas e as 
partes.

IV. representar contra ilegalidade, omissão ou 
abuso de poder.

(A)	 Apenas	I,	III	e	IV.
(B)	 Apenas	I,	II	e	III.
(C)	 Apenas	I	e	III.
(D)	 Apenas	I	e	II.
(E)	 I,	II,	III	e	IV.

QUESTÃO 57

QUESTÃO 58

QUESTÃO 59

QUESTÃO 60

QUESTÃO 55

QUESTÃO 56


