ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

ASSISTENTE SOCIAL - PAIF
CADERNO

DE

PROVAS

INSTRUÇÕES PARA O CANDIDATO
1. Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais de sala.
2. Esta prova contém 20 (vinte) questões, sendo 05 (cinco) de Língua Portuguesa, numeradas de
01 a 05, 05 (cinco) de Conhecimentos Gerais, numeradas de 06 a 10 e 10 (dez) de
Conhecimentos Específicos, numeradas de 11 a 20.
3. Autorizado o início da prova, verifique se a mesma está completa e na sequência correta, se não
estiver exija outra do fiscal da sala.
4. Todas as questões são de múltipla escolha, apresentando uma só alternativa como resposta.
5. Ao receber a FOLHA DE RESPOSTAS, confira seu nome, número de inscrição e cargo ao qual
está se candidatando no espaço destinado ao mesmo. Qualquer irregularidade observada
comunique imediatamente ao fiscal.
6. Assinale a resposta de cada no corpo da prova e, só depois, transfira as respostas para a
FOLHA DE RESPOSTAS. Preenchendo o campo com caneta esferográfica azul ou preta. A
marcação da FOLHA DE RESPOSTAS é definitiva, não admitindo rasuras.
7. Só marque uma resposta para cada questão. Verifique se não esqueceu de marcar na FOLHA
DE RESPOSTAS alguma resposta.
8. Não risque, não amasse, não dobre e não suje o CARTÃO RESPOSTA, pois isto poderá
prejudicá-lo.
9. Não será permitida qualquer espécie de consulta. Os fiscais não estão autorizados a emitir
opinião nem prestar esclarecimento sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente
ao candidato interpretar e decidir.
10. Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será
posteriormente anulada e os pontos a ela correspondentes, distribuídos entre as demais.
11. A prova terá duração de 3 horas.
EMPRESA EXECUTORA

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

ASSISTENTE SOCIAL - PAIF
EM - LÍNGUA PORTUGUESA
Texto: Uma visão do futuro
Estamos às portas de um milênio miraculoso. A pessoa tem a mão decepada por
uma serra elétrica, e os médicos conseguirão fazer crescer uma nova no mesmo lugar.
Casas e carros serão feitos de materiais que podem consertar-se a si próprios. Um
alimento em pó incolor com 90% de proteína em sua fórmula poderá ser modificado
para ter o sabor que se deseje. As previsões acima podem parecer ousadas, mas, no
fundo, são até conservadoras. Membros reimplantáveis? Os cientistas começaram a
regenerar a pele humana ainda nos anos 70, e atualmente alguns laboratórios
conseguem produzir válvulas cardíacas com base em algumas poucas células. O dia
chegará em que substituir órgãos humanos defeituosos será rotina. No campo dos
materiais, já existe um metal, o nitinol, que consegue desamassar sua própria
superfície sem esforço. Basta aplicar um pouco de calor. A comida milagrosa? Já
existe. É um derivado da soja produzido pela empresa Archer Daniels Midland desde
meados dos anos 80.
Pouca coisa se pode dizer sobre o futuro. Não sabemos se nossos bisnetos vão
passear ou, um dia, viver em Marte. Também não sabemos se será possível reanimar
alguém que já morreu. Não sabemos quando teremos robôs, escravos, máquinas de
orgasmo ou naves para viajar no tempo. Sabemos apenas que, sejam quais forem os
milagres que o próximo milênio trouxer, eles serão possíveis graças ao mesmo gênio: o
computador.
Estamos chegando bem próximos de uma época em que os computadores
serão capazes de desenhar cópias de si mesmos. Ou seja, eles não precisarão da
ajuda humana para se reproduzir. Assustador? Talvez. Será uma época em que, pela
primeira vez na história da humanidade, não seremos os seres mais inteligentes sobre
a face do planeta. Para alguns cientistas, estaremos entrando no paraíso. Para outros,
no inferno. Todos concordam que estamos cruzando rapidamente a fronteira do
desconhecido. Computadores já ensaiam formas primitivas de pensamento autônomo.
Alguns cientistas já se preocupam em garantir que os robôs do futuro tragam em
sua programação um chip da bondade que os impeça de fazer mal à humanidade.
Assumem, assim, que não nos será possível sequer desligá-los. Talvez estejam
apenas sonhando. Talvez, não.
[Adaptado de] Especial do Milênio (parte integrante da "Veja", ano 31, n.51, 23 dez.
1998, p.126.)
01) De acordo com o texto,
A) os cientistas perderam o controle sobre o computador.
B) o homem vem perdendo sua inteligência aos poucos.
C) os cientistas temem cruzar fronteiras desconhecidas.
D) o homem tem pelo menos uma certeza acerca do futuro.
E) o computador é uma arma nociva na mão dos homens.
02) O "milênio miraculoso" será fruto do(a):
A) genialidade dos homens.
B) progresso da Medicina.
C) o avanço da tecnologia.
D) otimização dos laboratórios.
E) ciência genética.
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03) Em, “Estamos às portas de um milênio miraculoso. A pessoa tem a mão
decepada por uma serra elétrica, e os médicos conseguirão fazer crescer
uma nova no mesmo lugar.”
Analise as proposições e marque a incorreta.
A) A locução „às portas de um milênio miraculoso‟ estabelece relação de
temporalidade;
B) Do ponto de vista morfológico, o vocábulo „miraculoso‟ pertence à
mesma classe de „elétrica‟;
C) As formas verbais presentes no trecho pertencem a um mesmo modo: o
indicativo.
D) O acento indicativo da crase se justifica pela ocorrência de uma locução
adverbial feminina.
E) A presença da vírgula no segundo período é desnecessária, já que o
conectivo “e” faz o elo de ligação entre os termos separados por ela;
A questão 04 é com base na tira abaixo.

04) Com base nas falas da tira acima, assinale a alternativa correta:
A) “Me”, 1º quadrinho, tem função sintática de objeto direto;
B) “Eu”, 3º quadrinho, é um pronome pessoal com função de objeto
direto;
C) Há, no 2º quadrinho, uma oração subordinada reduzida de infinitivo;
D) Não há na tira nem um adjunto adnominal.
E) “Que” em “Que gozado!” é um pronome indefinido em sentença
exclamativa.
05) A alternativa que está em desacordo com os princípios da gramática é:
A) “Querida, meu salário encolheu!”
B) “Depois de enorme celeuma, define-se a reforma da Previdência”.
C) “Juíza faz de cidade que não tem petróleo nem refinaria, pólo de distribuição!”
D) “Seu vídeo agora é DVD, sua câmera agora é digital, e as lentes dos seus
óculos?”
E) “Saiba como tornar o ensino da Matemática mais prazeiroso e eficiente”
EM – CONHECIMENTOS GERAIS
06) A história vem mostrando que os países que saem na frente no
desenvolvimento de tecnologias de base e busca de novas formas de
energia, têm mais chance de se tornarem potências econômicas. O Brasil é
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um dos primeiros lugares em uso de energias limpas. Entende-se por energia
limpa:
A) Baseadas apenas no uso da água.
B) Produzidas por geradores eólicos.
C) Derivadas de fontes naturais, como a lenha e o carvão vegetal e mineral.
D) Poluem menos e fazem menos mal ao clima e à saúde humana.
E) Garantem sua renovação e reposição com a ajuda da tecnologia
moderna.
07) Os animais são seres vivos que nascem, crescem, morrem e possuem a
capacidade de reprodução, sendo que cada espécie possui suas
características próprias. Os animais que não são domesticados pelos seres
humanos são chamados de animais:
A) silvestres. B) domésticos.

C) em extinção.

D) de estimação. E) n.d.a.

08) “Um vírus identificado pela primeira vez no país em abril de 2015 tem
colocado o Ministério da Saúde em alerta. Essa doença, transmitida pelo
mosquito Aedes Aegypti, está relacionada ao aparecimento de inúmeros
casos de microcefalia espalhados pelo país.” A doença descrita
anteriormente é:
A) Zika.

B) Malária.

C) Dengue.

D) Chikungunya.

E) n.d.a.

09) Sobre Oscar Niemeyer, é correto afirmar que se destacou no cenário nacional
e mundial por ter sido um excelente.
A) pintor.
B) político.
C) escritor.
D) arquiteto.
E) jornalista.

10) O Gentílico de Vista Serrana é:
A) Boa Vista.
B) Vista Boa.
C) Vista-Serranense.
D) Vista-Serrabonita.
E) Vista Boa.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (ASSISTENTE SOCIAL - PAIF)

11. A profissão do serviço social no Brasil se institucionalizou a partir dos anos 30. O
seu processo de profissionalização e legitimação está vinculado à expansão das
grandes instituições assistenciais.
Causaram a institucionalização profissional e portanto sua legitimação os seguintes
atores:
A) Estado, empresariado e movimentos sociais;
B) Estado, comunidades eclesiais de base e sistema bancário;
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C) Estado, empresariado e igreja católica;
D) Igreja católica, universidades e movimentos dos trabalhadores;
E) Estado, igreja católica e sindicatos.
12. A Norma Operacional Básica – NOB/SUAS disciplina a gestão pública da política de
assistência social no território brasileiro, exercida de modo sistêmico pelos entes
federativos, em consonância com a Constituição da República de 1988, a Lei
Orgânica da Assistência Social – LOAS e as legislações complementares a ela
aplicáveis. Seu conteúdo estabelece, EXCETO:
A) O caráter do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
B) As funções da política pública de assistência social, desconsiderando a extensão da
proteção social brasileira que é abordada na Política Nacional de Assistência Social
(PNAS).
C) Os níveis de gestão do SUAS.
D) As instâncias de articulação, pactuação e deliberação que compõem o processo
democrático de gestão do SUAS.
E) As regras de transição.

13. São direitos à saúde, EXCETO:
A) Ter acesso ao conjunto de ações e serviços necessários para a promoção, a proteção e
a recuperação da sua saúde.
B) Ter acesso gratuito a todos os medicamentos necessários para tratar e restabelecer sua
saúde através do Sistema Único de Saúde.
C) Ter acesso ao atendimento ambulatorial em tempo razoável para não prejudicar sua
saúde. Ter à disposição mecanismos ágeis que facilitem a marcação de consultas
ambulatoriais e exames, seja por telefone, meios eletrônicos ou pessoalmente.
D) Ter acesso a centrais de vagas ou a outro mecanismo que facilite a internação
hospitalar, sempre que houver indicação, evitando que, no caso de doença ou gravidez,
se tenha que percorrer os estabelecimentos de saúde à procura de um leito.
E) Ter direito, em caso de risco de vida ou lesão grave, a transporte e atendimento
adequado em qualquer estabelecimento de saúde capaz de receber o caso,
independente de seus recursos financeiros. Se necessária, a transferência somente
poderá ocorrer quando o quadro de saúde tiver estabilizado e houver segurança para o
paciente.
14. O Assistente Social, segundo o Código de Ética Profissional, está sujeito a uma séria
de penalidades. Analise-as:
I. Suspensão do exercício profissional.
II. Advertência reservada.
III. Advertência pública.
IV. Multa.
V. Cassação do registro profissional.
Assinale a sequência correta de aplicação de tais penalidades:
A) I, II, IV, III, V
B) II, III, IV, I, V
C) V, IV, III, II, I
D) IV, II, III, I, V
E) III, II, I, V, IV

15. Entre as práticas abaixo relacionadas, assinale aquela que guarda coerência com o
projeto éticopolítico do Serviço Social:
A) Aconselhamento psicossocial a adolescentes grávidas.
B) Psicologização das relações sociais com ênfase nas situações-problema.
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C) Criação de programas de qualificação profissional e geração de renda para mães e pais
chefes de família com baixa escolarização.
D) Priorização de programas de provisão permanente de alimentos para cidadãos de baixa
renda.
E) N.d.a.

16. O Código de Ética do Assistente Social apresenta:
A) O compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população como princípio
fundamental.
B) A utilização do número de registro do profissional no Conselho Regional, no exercício
profissional, como direito do assistente social.
C) A participação na formulação e implementação de programas sociais como dever do
assistente social.
D) A abstenção, no exercício da profissão, de práticas que caracterizem o cerceamento da
liberdade como direito do assistente social.
E) O pronunciamento em matéria da especialidade do assistente social, do que se tratar de
interesse da população como dever do profissional.

17. Ao analisar a mundialização do capitalismo, Castelo Branco (2009) afirma que o
neoliberalismo, em sua nova fase, embasa uma série de intervenções políticas na
questão social, a exemplo do terceiro setor, da filantropia empresarial e da
responsabilidade social. Essa nova vertente é denominada
A) social-liberalismo.
B) via prussiana.
C) centralismo democrático.
D) terceira via.
E) social-democracia.
18. Os processos e os instrumentos de operacionalização do Sistema Único de
Assistência Social (SUAS) estão definidos e regulamentados na Política Nacional de
Assistência Social, de 2004, e na Norma Operacional Básica (NOB/SUAS), de 2005. O
SUAS materializa a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), cujo objetivo é
consagrar direitos de cidadania e inclusão social.
De acordo com esses documentos, pode-se afirmar:
A) Dentre os princípios organizativos do SUAS podemos citar a articulação intersetorial de
competências e ações entre o SUAS e o Sistemas Nacional de Previdência Social,
gerando vínculos entre sistemas contributivos e não-contributivos.
B) A ação da rede socioassistencial de proteção básica e especial é realizada, exclusiva e
diretamente, por organizações governamentais, em todas as instâncias federativas, por
intermédio dos CRAS e CREAS.
C) As comissões intergestoras bipartites (CIBs) são espaços de interlocução de gestores
municipais, estaduais e federais, objetivando viabilizar a Política Nacional de Assistência
Social como instâncias de pactuação da gestão do SUAS.
D) O artigo 30 da LOAS estabelece, como condição de repasse de recursos do FNAS para
os fundos estaduais, do Distrito Federal e municipais, a constituição de um conselho,
além da instituição e do funcionamento do Fundo.
E) O financiamento da política de assistência social é detalhado no processo de
planejamento, por meio do orçamento plurianual e anual, sendo dois os instrumentos de
planejamento orçamentário: o plano plurianual e a lei orçamentária anual.
19. Com a promulgação da Lei no 10.741, de 1º de outubro de 2003, é instituído, no
Brasil, o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas
com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.
Com base nesse documento, pode-se afirmar:
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A) Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu
sustento, impõe-se ao Poder Público esse provimento, no âmbito da Previdência Social.
B) Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é facultada a fixação de limite
máximo de idade, inclusive para concursos, ressalvados os casos em que a natureza do
cargo o exigir.
C) No caso de entidades filantrópicas, ou casalar, é vedada a cobrança de participação do
idoso no custeio da entidade.
D) Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica assegurada a gratuidade dos
transportes coletivos públicos urbanos e semiurbanos, exceto nos serviços seletivos e
especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares.
E) Para os idosos, é assegurada a reserva, nos termos da lei local, de 10% (dez por cento)
das vagas nos estacionamentos públicos e privados, as quais deverão ser posicionadas
de forma a garantir a melhor comodidade ao idoso.
20. O Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, poderá ser
implantado com abrangência local ou regional. O de abrangência local poderá ser
implantado em municípios habitados em gestão:
A) Básica, plena e especial.
B) De média complexidade.
C) Inicial, básica e plena.
D) Inicial e básica.
E) Inicial e plena.
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - PSB
CADERNO

DE

PROVAS

INSTRUÇÕES PARA O CANDIDATO
1. Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais de sala.
2. Esta prova contém 20 (vinte) questões, sendo 05 (cinco) de Língua Portuguesa, numeradas de
01 a 05, 05 (cinco) de Conhecimentos Gerais, numeradas de 06 a 10 e 10 (dez) de
Conhecimentos Específicos, numeradas de 11 a 20.
3. Autorizado o início da prova, verifique se a mesma está completa e na sequência correta, se não
estiver exija outra do fiscal da sala.
4. Todas as questões são de múltipla escolha, apresentando uma só alternativa como resposta.
5. Ao receber a FOLHA DE RESPOSTAS, confira seu nome, número de inscrição e cargo ao qual
está se candidatando no espaço destinado ao mesmo. Qualquer irregularidade observada
comunique imediatamente ao fiscal.
6. Assinale a resposta de cada no corpo da prova e, só depois, transfira as respostas para a
FOLHA DE RESPOSTAS. Preenchendo o campo com caneta esferográfica azul ou preta. A
marcação da FOLHA DE RESPOSTAS é definitiva, não admitindo rasuras.
7. Só marque uma resposta para cada questão. Verifique se não esqueceu de marcar na FOLHA
DE RESPOSTAS alguma resposta.
8. Não risque, não amasse, não dobre e não suje o CARTÃO RESPOSTA, pois isto poderá
prejudicá-lo.
9. Não será permitida qualquer espécie de consulta. Os fiscais não estão autorizados a emitir
opinião nem prestar esclarecimento sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente
ao candidato interpretar e decidir.
10. Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será
posteriormente anulada e os pontos a ela correspondentes, distribuídos entre as demais.
11. A prova terá duração de 3 horas.
EMPRESA EXECUTORA

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - PSB
EM - LÍNGUA PORTUGUESA
Texto: Uma visão do futuro
Estamos às portas de um milênio miraculoso. A pessoa tem a mão decepada por
uma serra elétrica, e os médicos conseguirão fazer crescer uma nova no mesmo lugar.
Casas e carros serão feitos de materiais que podem consertar-se a si próprios. Um
alimento em pó incolor com 90% de proteína em sua fórmula poderá ser modificado
para ter o sabor que se deseje. As previsões acima podem parecer ousadas, mas, no
fundo, são até conservadoras. Membros reimplantáveis? Os cientistas começaram a
regenerar a pele humana ainda nos anos 70, e atualmente alguns laboratórios
conseguem produzir válvulas cardíacas com base em algumas poucas células. O dia
chegará em que substituir órgãos humanos defeituosos será rotina. No campo dos
materiais, já existe um metal, o nitinol, que consegue desamassar sua própria
superfície sem esforço. Basta aplicar um pouco de calor. A comida milagrosa? Já
existe. É um derivado da soja produzido pela empresa Archer Daniels Midland desde
meados dos anos 80.
Pouca coisa se pode dizer sobre o futuro. Não sabemos se nossos bisnetos vão
passear ou, um dia, viver em Marte. Também não sabemos se será possível reanimar
alguém que já morreu. Não sabemos quando teremos robôs, escravos, máquinas de
orgasmo ou naves para viajar no tempo. Sabemos apenas que, sejam quais forem os
milagres que o próximo milênio trouxer, eles serão possíveis graças ao mesmo gênio: o
computador.
Estamos chegando bem próximos de uma época em que os computadores
serão capazes de desenhar cópias de si mesmos. Ou seja, eles não precisarão da
ajuda humana para se reproduzir. Assustador? Talvez. Será uma época em que, pela
primeira vez na história da humanidade, não seremos os seres mais inteligentes sobre
a face do planeta. Para alguns cientistas, estaremos entrando no paraíso. Para outros,
no inferno. Todos concordam que estamos cruzando rapidamente a fronteira do
desconhecido. Computadores já ensaiam formas primitivas de pensamento autônomo.
Alguns cientistas já se preocupam em garantir que os robôs do futuro tragam em
sua programação um chip da bondade que os impeça de fazer mal à humanidade.
Assumem, assim, que não nos será possível sequer desligá-los. Talvez estejam
apenas sonhando. Talvez, não.
[Adaptado de] Especial do Milênio (parte integrante da "Veja", ano 31, n.51, 23 dez.
1998, p.126.)
01) De acordo com o texto,
A) os cientistas perderam o controle sobre o computador.
B) o homem vem perdendo sua inteligência aos poucos.
C) os cientistas temem cruzar fronteiras desconhecidas.
D) o homem tem pelo menos uma certeza acerca do futuro.
E) o computador é uma arma nociva na mão dos homens.
02) O "milênio miraculoso" será fruto do(a):
A) genialidade dos homens.
B) progresso da Medicina.
C) o avanço da tecnologia.
D) otimização dos laboratórios.
E) ciência genética.
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03) Em, “Estamos às portas de um milênio miraculoso. A pessoa tem a mão
decepada por uma serra elétrica, e os médicos conseguirão fazer crescer
uma nova no mesmo lugar.”
Analise as proposições e marque a incorreta.
A) A locução „às portas de um milênio miraculoso‟ estabelece relação de
temporalidade;
B) Do ponto de vista morfológico, o vocábulo „miraculoso‟ pertence à
mesma classe de „elétrica‟;
C) As formas verbais presentes no trecho pertencem a um mesmo modo: o
indicativo.
D) O acento indicativo da crase se justifica pela ocorrência de uma locução
adverbial feminina.
E) A presença da vírgula no segundo período é desnecessária, já que o
conectivo “e” faz o elo de ligação entre os termos separados por ela;
A questão 04 é com base na tira abaixo.

04) Com base nas falas da tira acima, assinale a alternativa correta:
A) “Me”, 1º quadrinho, tem função sintática de objeto direto;
B) “Eu”, 3º quadrinho, é um pronome pessoal com função de objeto
direto;
C) Há, no 2º quadrinho, uma oração subordinada reduzida de infinitivo;
D) Não há na tira nem um adjunto adnominal.
E) “Que” em “Que gozado!” é um pronome indefinido em sentença
exclamativa.
05) A alternativa que está em desacordo com os princípios da gramática é:
A) “Querida, meu salário encolheu!”
B) “Depois de enorme celeuma, define-se a reforma da Previdência”.
C) “Juíza faz de cidade que não tem petróleo nem refinaria, pólo de distribuição!”
D) “Seu vídeo agora é DVD, sua câmera agora é digital, e as lentes dos seus
óculos?”
E) “Saiba como tornar o ensino da Matemática mais prazeiroso e eficiente”
EM – CONHECIMENTOS GERAIS
06) A história vem mostrando que os países que saem na frente no
desenvolvimento de tecnologias de base e busca de novas formas de
energia, têm mais chance de se tornarem potências econômicas. O Brasil é
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um dos primeiros lugares em uso de energias limpas. Entende-se por energia
limpa:
A) Baseadas apenas no uso da água.
B) Produzidas por geradores eólicos.
C) Derivadas de fontes naturais, como a lenha e o carvão vegetal e mineral.
D) Poluem menos e fazem menos mal ao clima e à saúde humana.
E) Garantem sua renovação e reposição com a ajuda da tecnologia
moderna.
07) Os animais são seres vivos que nascem, crescem, morrem e possuem a
capacidade de reprodução, sendo que cada espécie possui suas
características próprias. Os animais que não são domesticados pelos seres
humanos são chamados de animais:
A) silvestres. B) domésticos.

C) em extinção.

D) de estimação. E) n.d.a.

08) “Um vírus identificado pela primeira vez no país em abril de 2015 tem
colocado o Ministério da Saúde em alerta. Essa doença, transmitida pelo
mosquito Aedes Aegypti, está relacionada ao aparecimento de inúmeros
casos de microcefalia espalhados pelo país.” A doença descrita
anteriormente é:
A) Zika.

B) Malária.

C) Dengue.

D) Chikungunya.

E) n.d.a.

09) Sobre Oscar Niemeyer, é correto afirmar que se destacou no cenário nacional
e mundial por ter sido um excelente.
A) pintor.
B) político.
C) escritor.
D) arquiteto.
E) jornalista.
10) O Gentílico de Vista Serrana é:
A) Boa Vista.
B) Vista Boa.
C) Vista-Serranense.
D) Vista-Serrabonita.
E) Vista Boa.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL)
11. Sobre placa bacteriana, assinale a opção INCORRETA:
A) Placa bacteriana é uma película pegajosa e incolor, formada somente por bactérias, que
se forma sobre os dentes.
B) Por termos bactérias presentes a todo instante na nossa boca, é impossível, após uma
refeição, e sem a devida limpeza, não sentir uma camada sobre os dentes.
C) As bactérias aproveitam os restos de alimentos, que permanecem sobre os dentes e
saliva, e retiram deles os nutrientes que precisam para se desenvolver. A placa, por sua
vez, libera um ácido que ataca o dente deixando-o sem proteção e de fácil acesso à
carie.
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D) Para evitar a placa bacteriana, é necessário usar fio dental, para remover a sujeira que
a escova não alcança, e sempre escovar os dentes, após uma refeição. Se a placa não
for retirada, ela irrita a gengiva, causa inflamação, inchaço, sangramento e até gengivite.
E) Nenhuma das alternativas.

12. Após uma queda e fratura dentária orienta-se ao paciente:
A) Lavar bem o dente fraturado e marcar a consulta de urgência.
B) Escovar o dente fraturado e trazer para o dentista colar.
C) Limpar o elemento com água e pasta e trazer para o consultório.
D) Colocar o dente fraturado em recipiente com água.
E) Jogar o dente fora e marcar uma consulta de urgência.
13. Faz parte da anatomia dentária fisiológica de um adulto uma das alternativas abaixo:
A) 25 elementos dentários decíduos e 5 hígidos.
B) 22 elementos dentários hígidos.
C) 20 elementos dentários hígidos.
D) 32 elementos dentários hígidos.
E) 36 elementos dentários hígido.
14. Sobre as técnicas de afiação dos instrumentos periodontais, podemos afirmar:
A) O êxito da raspagem não é influenciado pelo corte do instrumento.
B) Pode ser utilizado para afiação dos instrumentos pedras abrasivas como as pedras
Arkansas.
C) Existem pedras naturais para fazer a afiação dos instrumentos como a carborundum.
D) O principal objetivo da afiação é restaurar a borda cortante
E) Nenhuma das alternativas.
15. Coloque o número 1 (um) para os itens que se referem às barreiras de proteção direta
para dentistas e auxiliares utilizadas e o número 2 (dois) para os itens que se referem
à barreiras mecânicas colocadas nos equipamentos odontológicos.
( ) Filme plástico
( ) Máscara
( ) Gorro
( ) Protetor de caneta
( ) Óculos
( ) Avental/Jaleco
A sequência CORRETA, de cima para baixo é:
A) 1, 1, 2, 2, 1, 1.
B) 1, 2, 1, 2, 1, 2.
C) 2, 1, 1, 2, 1, 1.
D) 2, 2, 2, 1, 1, 1.
E) 1, 2, 2, 1, 1, 1.
16. Restos e líquidos corporais do paciente devem ser removidos dos instrumentos
odontológicos em qual estágio:
A) Antes da esterilização ou desinfecção.
B) Após a esterilização e antes da desinfecção.
C) Após a esterilização ou desinfecção.
D) Antes da esterilização ou após a desinfecção.
E) Nenhuma das alternativas.
17. As substâncias a serem usadas para desinfetar Prótese de Acrílico e Siliconas, são
respectivamente:
A) Álcool etílico e Formaldeído.
B) Hipoclorito de Sódio a 1% e Glutaraldeído a 2%.
C) Solução de Iodo e Álcool Isopropílico.
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - PSB
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D) Clorexidina e Fenol Sintético.
E) Nenhuma das alternativas.

18. A autoclavagem é um método muito eficiente para a esterilização de vários
instrumentais e/ou objetos utilizados no dia-a-dia em um Consultório
Odontológico.Em temperaturas entre 121ºC e 132 ºC, o vapor sob pressão é capaz de
destruir todas as formas microbianas através de termocoagulação de proteínas. Das
alternativas abaixo, assinale a que contiver um objeto que não é recomendado a sua
esterilização em uma autoclave.
A) Instrumentais de Aço Carbono.
B) Alta Rotação/Micromotor.
C) Porta Agulhas.
D) Tesoura Cirúrgica.
E) Nenhuma das alternativas.

19. Com relação às Anomalias Dentárias, é correto afirmar que:
A) a Fusão Dentária é a união de dois dentes normais após sua formação completa,
através do cemento, antes ou depois de sua erupção. Logo, os canais radiculares
apresentam-se individualizados.
B) a Geminação é a união de dois dentes normais durante sua formação, através do
esmalte e/ou dentina, onde os canais radiculares ainda permanecem individualizados.
C) o “Dens in Dente” caracteriza-se pela invaginação do epitélio odontogênico na superfície
lingual da coroa de um dente durante a odontogênese.
D) a Dentinogênese Imperfeita apresenta como característica principal a presença de
órgãos dentais como “dentes fantasmas”.
E) Nenhuma das alternativas.

20. É material de moldagem, também conhecido como polivinil siloxanas ou
polissiloxanas vinílicas
A) os hidrocolóides.
B) os siliconas de adição.
C) os poliéteres.
D) os siliconas de condensação.
E) Nenhuma das alternativas.
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

ENFERMEIRO - PSF
CADERNO

DE

PROVAS

INSTRUÇÕES PARA O CANDIDATO
1. Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais de sala.
2. Esta prova contém 20 (vinte) questões, sendo 05 (cinco) de Língua Portuguesa, numeradas de
01 a 05, 05 (cinco) de Conhecimentos Gerais, numeradas de 06 a 10 e 10 (dez) de
Conhecimentos Específicos, numeradas de 11 a 20.
3. Autorizado o início da prova, verifique se a mesma está completa e na sequência correta, se não
estiver exija outra do fiscal da sala.
4. Todas as questões são de múltipla escolha, apresentando uma só alternativa como resposta.
5. Ao receber a FOLHA DE RESPOSTAS, confira seu nome, número de inscrição e cargo ao qual
está se candidatando no espaço destinado ao mesmo. Qualquer irregularidade observada
comunique imediatamente ao fiscal.
6. Assinale a resposta de cada no corpo da prova e, só depois, transfira as respostas para a
FOLHA DE RESPOSTAS. Preenchendo o campo com caneta esferográfica azul ou preta. A
marcação da FOLHA DE RESPOSTAS é definitiva, não admitindo rasuras.
7. Só marque uma resposta para cada questão. Verifique se não esqueceu de marcar na FOLHA
DE RESPOSTAS alguma resposta.
8. Não risque, não amasse, não dobre e não suje o CARTÃO RESPOSTA, pois isto poderá
prejudicá-lo.
9. Não será permitida qualquer espécie de consulta. Os fiscais não estão autorizados a emitir
opinião nem prestar esclarecimento sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente
ao candidato interpretar e decidir.
10. Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será
posteriormente anulada e os pontos a ela correspondentes, distribuídos entre as demais.
11. A prova terá duração de 3 horas.
EMPRESA EXECUTORA

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

ENFERMEIRO - PSF
EM - LÍNGUA PORTUGUESA
Texto: Uma visão do futuro
Estamos às portas de um milênio miraculoso. A pessoa tem a mão decepada por
uma serra elétrica, e os médicos conseguirão fazer crescer uma nova no mesmo lugar.
Casas e carros serão feitos de materiais que podem consertar-se a si próprios. Um
alimento em pó incolor com 90% de proteína em sua fórmula poderá ser modificado
para ter o sabor que se deseje. As previsões acima podem parecer ousadas, mas, no
fundo, são até conservadoras. Membros reimplantáveis? Os cientistas começaram a
regenerar a pele humana ainda nos anos 70, e atualmente alguns laboratórios
conseguem produzir válvulas cardíacas com base em algumas poucas células. O dia
chegará em que substituir órgãos humanos defeituosos será rotina. No campo dos
materiais, já existe um metal, o nitinol, que consegue desamassar sua própria
superfície sem esforço. Basta aplicar um pouco de calor. A comida milagrosa? Já
existe. É um derivado da soja produzido pela empresa Archer Daniels Midland desde
meados dos anos 80.
Pouca coisa se pode dizer sobre o futuro. Não sabemos se nossos bisnetos vão
passear ou, um dia, viver em Marte. Também não sabemos se será possível reanimar
alguém que já morreu. Não sabemos quando teremos robôs, escravos, máquinas de
orgasmo ou naves para viajar no tempo. Sabemos apenas que, sejam quais forem os
milagres que o próximo milênio trouxer, eles serão possíveis graças ao mesmo gênio: o
computador.
Estamos chegando bem próximos de uma época em que os computadores
serão capazes de desenhar cópias de si mesmos. Ou seja, eles não precisarão da
ajuda humana para se reproduzir. Assustador? Talvez. Será uma época em que, pela
primeira vez na história da humanidade, não seremos os seres mais inteligentes sobre
a face do planeta. Para alguns cientistas, estaremos entrando no paraíso. Para outros,
no inferno. Todos concordam que estamos cruzando rapidamente a fronteira do
desconhecido. Computadores já ensaiam formas primitivas de pensamento autônomo.
Alguns cientistas já se preocupam em garantir que os robôs do futuro tragam em
sua programação um chip da bondade que os impeça de fazer mal à humanidade.
Assumem, assim, que não nos será possível sequer desligá-los. Talvez estejam
apenas sonhando. Talvez, não.
[Adaptado de] Especial do Milênio (parte integrante da "Veja", ano 31, n.51, 23 dez.
1998, p.126.)
01) De acordo com o texto,
A) os cientistas perderam o controle sobre o computador.
B) o homem vem perdendo sua inteligência aos poucos.
C) os cientistas temem cruzar fronteiras desconhecidas.
D) o homem tem pelo menos uma certeza acerca do futuro.
E) o computador é uma arma nociva na mão dos homens.
02) O "milênio miraculoso" será fruto do(a):
A) genialidade dos homens.
B) progresso da Medicina.
C) o avanço da tecnologia.
D) otimização dos laboratórios.
E) ciência genética.
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03) Em, “Estamos às portas de um milênio miraculoso. A pessoa tem a mão
decepada por uma serra elétrica, e os médicos conseguirão fazer crescer
uma nova no mesmo lugar.”
Analise as proposições e marque a incorreta.
A) A locução „às portas de um milênio miraculoso‟ estabelece relação de
temporalidade;
B) Do ponto de vista morfológico, o vocábulo „miraculoso‟ pertence à
mesma classe de „elétrica‟;
C) As formas verbais presentes no trecho pertencem a um mesmo modo: o
indicativo.
D) O acento indicativo da crase se justifica pela ocorrência de uma locução
adverbial feminina.
E) A presença da vírgula no segundo período é desnecessária, já que o
conectivo “e” faz o elo de ligação entre os termos separados por ela;
A questão 04 é com base na tira abaixo.

04) Com base nas falas da tira acima, assinale a alternativa correta:
A) “Me”, 1º quadrinho, tem função sintática de objeto direto;
B) “Eu”, 3º quadrinho, é um pronome pessoal com função de objeto
direto;
C) Há, no 2º quadrinho, uma oração subordinada reduzida de infinitivo;
D) Não há na tira nem um adjunto adnominal.
E) “Que” em “Que gozado!” é um pronome indefinido em sentença
exclamativa.
05) A alternativa que está em desacordo com os princípios da gramática é:
A) “Querida, meu salário encolheu!”
B) “Depois de enorme celeuma, define-se a reforma da Previdência”.
C) “Juíza faz de cidade que não tem petróleo nem refinaria, pólo de distribuição!”
D) “Seu vídeo agora é DVD, sua câmera agora é digital, e as lentes dos seus
óculos?”
E) “Saiba como tornar o ensino da Matemática mais prazeiroso e eficiente”
EM – CONHECIMENTOS GERAIS
06) A história vem mostrando que os países que saem na frente no
desenvolvimento de tecnologias de base e busca de novas formas de
energia, têm mais chance de se tornarem potências econômicas. O Brasil é
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um dos primeiros lugares em uso de energias limpas. Entende-se por energia
limpa:
A) Baseadas apenas no uso da água.
B) Produzidas por geradores eólicos.
C) Derivadas de fontes naturais, como a lenha e o carvão vegetal e mineral.
D) Poluem menos e fazem menos mal ao clima e à saúde humana.
E) Garantem sua renovação e reposição com a ajuda da tecnologia
moderna.
07) Os animais são seres vivos que nascem, crescem, morrem e possuem a
capacidade de reprodução, sendo que cada espécie possui suas
características próprias. Os animais que não são domesticados pelos seres
humanos são chamados de animais:
A) silvestres. B) domésticos.

C) em extinção.

D) de estimação. E) n.d.a.

08) “Um vírus identificado pela primeira vez no país em abril de 2015 tem
colocado o Ministério da Saúde em alerta. Essa doença, transmitida pelo
mosquito Aedes Aegypti, está relacionada ao aparecimento de inúmeros
casos de microcefalia espalhados pelo país.” A doença descrita
anteriormente é:
A) Zika.

B) Malária.

C) Dengue.

D) Chikungunya.

E) n.d.a.

09) Sobre Oscar Niemeyer, é correto afirmar que se destacou no cenário nacional
e mundial por ter sido um excelente.
A) pintor.
B) político.
C) escritor.
D) arquiteto.
E) jornalista.

10) O Gentílico de Vista Serrana é:
A) Boa Vista.
B) Vista Boa.
C) Vista-Serranense.
D) Vista-Serrabonita.
E) Vista Boa.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (ENFERMEIRO - PSF)
11. Leia as afirmativas sobre o cuidado ao idoso e assinale a alternativa correta.
I. A presbiopia é a diminuição da capacidade de acomodação visual decorrente do
processo de envelhecimento, que se caracteriza pela dificuldade visual para longe.
II. No processo de envelhecimento ocorre uma diminuição do débito cardíaco máximo.
Embora as funções cardiovasculares sejam mantidas, o idoso passa a ter menor
resistência às situações de estresse.
III. O sistema músculo esquelético sofre perda de massa muscular. Como conseqüência, a
força muscular diminui consideravelmente, em especial no homem que naturalmente
possui mais força muscular que a mulher.
04
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A) Apenas a afirmativa I está correta.
B) Apenas a afirmativa II está correta.
C) Apenas a afirmativa III está correta.
D) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
E) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.

12. As vacinas têm como objetivo proporcionar proteção específica contra doenças
transmissíveis. São substâncias que provocam indução da resposta imunológica
protegendo o indivíduo. De acordo com os princípios ativos das vacinas, marque a
opção CORRETA:
A) BCG - Bactérias mortas.
B) Contra Cólera e Coqueluche - Bactérias vivas atenuadas.
C) Contra Hepatite B e Raiva - Polissacarídeos.
D) Contra Febre Amarela, Caxumba e Rubéola e Sarampo - Vírus vivos atenuados.
E) N.d.a.

13. A tuberculose (TB) é uma doença grave, porém curável em praticamente 100% dos
casos novos, desde que, os princípios da quimioterapia sejam seguidos. Sobre o seu
tratamento, analise as afirmativas abaixo:
I - As drogas devem ser tomadas preferencialmente em jejum, em uma única tomada, ou,
em caso de tolerância digestiva, junto com uma refeição.
II - Os casos de TB associados ao HIV devem ser encaminhados para unidades de
referência, para serem tratados os dois agravos.
III - Os casos de TB associados ao HIV devem ser tratados na unidade básica mais
próxima.
Está(ão) CORRETA(S):
A) I e II,somente.
B) I e III, somente.
C) II, somente.
D) I, somente.
E) III, somente.

14. Em um paciente inconsciente, a língua fica flácida, caindo para trás e obstruindo a
hipofaringe. Os profissionais de saúde podem usar de métodos manuais para
remover essa obstrução. Com isso são consideradas manobras manuais para
desobstrução de vias aéreas:
A) Tração da mandíbula no trauma e elevação de narinas.
B) Elevação de narinas no trauma e elevação de mento.
C) Tração da mandíbula no trauma e elevação do mento no trauma.
D) Elevação de MMII e elevação de mento no trauma.
E) N.d.a.

15. Qual das seguintes afirmações abaixo, não é verdadeira, em relação aos recémnascidos pré-termo, normal e à termo.
A) A sonda orogástrica é contra-indicada em Rns limítrofes.
B) Aparecimento de icterícia está diretamente relacionado ao grau de prematuridade.
C) Hipotermia e resíduo gástrico podem ser sinais de infecção.
D) Apresentam com freqüência anemia dilucional do primeiro trimestre.
E) O Rn tem uma perda fisiológica de aproximadamente 5 a 10% do seu peso de
nascimento, até o quinto dia de vida, e recupera até o décimo dia de vida.
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16. A hipertensão induzida pela gravidez é caracterizada por hipertensão, proteinúria e
edema, a seguir estão descritos alguns dos principais fármacos usados para tratar
esse distúrbio, exceto:
A) Metildopa.
B) Propranolol.
C) Captopril.
D) Sulfato de magnésio.
E) N.d.a.

17. São causas de hemorragias puerperal, exceto:
A) Laceração do colo do útero;
B) Hipotonia uterina;
C) Escoamento de lóquios;
D) Retenção de restos placentários;
E) Traumatismo genital.

18. Ao realizar o exame físico geral de enfermagem de um paciente/cliente, é necessária
a utilização dos métodos conhecidos como propedêuticos. São eles:
A) Pesar e mensurar, auscultar, tapotagem e inspeção dinâmica.
B) Inspeção, palpação, percussão e ausculta.
C) Inspeção, método de Rovsina, palpação profunda e sinais vitais.
D) Pesar e mensurar, inspeção, manobra de Ruact e transluminação.
E) Percussão, inspeção dinâmica, ausculta e transluminação.
19. No código de ética dos profissionais de enfermagem, é responsabilidade e dever do
profissional enfermeiro:
A) participar da prática profissional multi e interdisciplinar com responsabilidade, autonomia
e liberdade.
B) apoiar as iniciativas que visem ao aprimoramento profissional e à defesa dos direitos e
interesses da categoria e da sociedade.
C) exercer a Enfermagem com liberdade, autonomia e ser tratado segundo os
pressupostos e princípios legais, éticos e dos direitos humanos.
D) exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade,
competência, responsabilidade, honestidade e lealdade.
E) ter conhecimento acerca do ensino e da pesquisa a serem desenvolvidos com as
pessoas sob sua responsabilidade profissional ou em seu local de trabalho.
20. Tendo como base a classificação etiológica dos distúrbios glicêmicos, leia as
afirmativas abaixo, e coloque (V) para as afirmativas Verdadeiras ou (F) para as
afirmativas Falsas.
( ) O Diabetes Mellitus tipo I está associado à síndrome plurimetabólica.
( ) O Diabetes Mellitus tipo II tem relação com doença auto-imune.
( ) Denomina-se resistência à insulina o estado no qual ocorre menor captação de glicose
por tecidos periféricos (especialmente muscular e hepático), em resposta à ação da
insulina.
Marque a opção que contenha a sequência CORRETA, na ordem de cima para baixo.
A) F; F; F.
B) V; V; V.
C) V; V; F.
D) F; F; V.
E) F; V; V.
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

MERENDEIRA - PEJA
CADERNO

DE

PROVAS

INSTRUÇÕES PARA O CANDIDATO
1. Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais de sala.
2. Esta prova contém 20 (vinte) questões, sendo 05 (cinco) de Língua Portuguesa, numeradas de
01 a 05, 05 (cinco) de Matemática, numeradas de 06 a 10, 05 (cinco) de Conhecimentos Gerais,
numeradas de 11 a 15 e 05 (cinco) de Conhecimentos Específicos, numeradas de 16 a 20.
3. Autorizado o início da prova, verifique se a mesma está completa e na sequência correta, se não
estiver exija outra do fiscal da sala.
4. Todas as questões são de múltipla escolha, apresentando uma só alternativa como resposta.
5. Ao receber a FOLHA DE RESPOSTAS, confira seu nome, número de inscrição e cargo ao qual
está se candidatando no espaço destinado ao mesmo. Qualquer irregularidade observada
comunique imediatamente ao fiscal.
6. Assinale a resposta de cada no corpo da prova e, só depois, transfira as respostas para a
FOLHA DE RESPOSTAS. Preenchendo o campo com caneta esferográfica azul ou preta. A
marcação da FOLHA DE RESPOSTAS é definitiva, não admitindo rasuras.
7. Só marque uma resposta para cada questão. Verifique se não esqueceu de marcar na FOLHA
DE RESPOSTAS alguma resposta.
8. Não risque, não amasse, não dobre e não suje o CARTÃO RESPOSTA, pois isto poderá
prejudicá-lo.
9. Não será permitida qualquer espécie de consulta. Os fiscais não estão autorizados a emitir
opinião nem prestar esclarecimento sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente
ao candidato interpretar e decidir.
10. Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será
posteriormente anulada e os pontos a ela correspondentes, distribuídos entre as demais.
11. A prova terá duração de 3 horas.
EMPRESA EXECUTORA

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

MERENDEIRA - PEJA
EF - LÍNGUA PORTUGUESA
Para responder às questões de números 01 a 03, leia o texto.
Higiene e meio ambiente

A higiene do meio ambiente está relacionada ao cuidado que temos com as condições
sanitárias do meio ambiente, no sentido de impedir que elas prejudiquem a saúde do
ser humano.
Basicamente, a higiene ambiental consiste no cuidado que o homem deve ter com o
ambiente em que vive, tanto em casa, quanto no trabalho, escola, etc. Varrer o chão,
arrumar as coisas em seus devidos lugares, separar e levar o lixo para reciclagem são
alguns exemplos de ações que contribuem para a higiene ambiental.
A educação e a consciência são as melhores maneiras de cuidar do meio ambiente. A
partir do momento em que alguém, por exemplo, sai de casa para trabalhar a pé ou de
bicicleta, deixando de usar o carro, ou mesmo utilizando ônibus, trem ou metrô como
meio de transporte, já contribui para a diminuição da poluição do ar.
(http://higiene-pessoal.info/higiene-ambiental. (15.04.2016)

01) O texto informa que a nossa saúde depende também:
A) da nossa qualificação profissional.
B) da higiene do nosso ambiente.
C) da nossa formação escolar.
D) do tipo de casa em que moramos.
E) Do local da nossa escola.

02) O melhor modo de ajudar a manter a boa qualidade do nosso meio ambiente
é a consciência e:
A) o sacrifício.
B) a observação.
C) a educação.
D) a sabedoria.
E) a riqueza.
03) Assinale a alternativa correta de acordo com as informações do texto.
A) A prática de educação física ajuda na higiene ambiental.
B) A higiene do meio ambiente depende dos órgãos públicos.
C) Quanto mais nos dedicamos ao trabalho, mais ajudamos nosso meio
ambiente.
D) Quem vai para o trabalho de bicicleta colabora com a qualidade do ar.
E) A higiene do meio ambiente depende da riqueza.
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04) Relacione os pronomes de tratamento (coluna 1) com as pessoas adequadas,
de acordo com sua função ou posição que ocupam (coluna 2):
Coluna 1 – Pronomes de Tratamento
1. Vossa Alteza
2. Vossa Eminência
3. Vossa Magnificência
4. Vossa Excelência
5. Vossa Senhoria

A)
B)
C)
D)
E)

Coluna 2 – Função ou posição
( ) funcionário graduado
( ) reitor de universidade
( ) ministro
( ) príncipe
( ) cardeal

2, 3, 5, 4, 1.
3, 2, 5, 4, 1.
5, 4, 3, 2, 1.
5, 4, 2, 1, 3.
5, 3, 4, 1, 2.

05) Adolescentes é um vocábulo grafado com SC; o vocábulo abaixo que NÃO
deve ser grafado com essas mesmas letras é:
A) Piscina.
B) Consciência.
C) Ascensão.
D) Fluorescente.
E) Indescente.

EF - MATEMÁTICA
06) Faltam 12 minutos para as 3 horas da tarde. Assim, um relógio digital
mostrará:
A) 14:20

B) 14:48

C) 14:46

D) 15:56

E) 15:48

07) Antônio saiu de casa às 7h30min e chegou no trabalho às 8h25min. O tempo
que Antônio gastou para ir de casa até o trabalho foi de:
A) 96 minutos B) 54 minutos C) 55 minutos D) 56 minutos E) 95 mintos

08) José tem 100 reais e quer comprar 4 litros de suco em garrafas de 500ml.
Sabendo que cada garrafa custa 2 reais. José receberá de troco:
A) 88 reais

B) 86 reais

C) 84 reais

D) 82 reais

E) 80 reais

09) Com 1Kg de farinha de trigo, a cozinheira pode fazer 4 pizzas. Para fazer 10
pizzas, a quantidade de farinha, em gramas, necessária será :
A) 3000

B) 2500

C) 2000
MERENDEIRA - PEJA

D) 1500

E) 3500
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10) Daqui a 18 anos, Francisco terá o dobro da idade que tinha ano passado. A
idade atual de Francisco é:
A) 20

B) 18

C) 16

D) 17

E) 19

EF – CONHECIMENTOS GERAIS

11) A história vem mostrando que os países que saem na frente no
desenvolvimento de tecnologias de base e busca de novas formas de
energia, têm mais chance de se tornarem potências econômicas. O Brasil é
um dos primeiros lugares em uso de energias limpas. Entende-se por energia
limpa:
A) Baseadas apenas no uso da água.
B) Produzidas por geradores eólicos.
C) Derivadas de fontes naturais, como a lenha e o carvão vegetal e mineral.
D) Poluem menos e fazem menos mal ao clima e à saúde humana.
E) Garantem sua renovação e reposição com a ajuda da tecnologia
moderna.
12) Os animais são seres vivos que nascem, crescem, morrem e possuem a
capacidade de reprodução, sendo que cada espécie possui suas
características próprias. Os animais que não são domesticados pelos seres
humanos são chamados de animais:
A) silvestres. B) domésticos.

C) em extinção.

D) de estimação. E) n.d.a.

13) “Um vírus identificado pela primeira vez no país em abril de 2015 tem
colocado o Ministério da Saúde em alerta. Essa doença, transmitida pelo
mosquito Aedes Aegypti, está relacionada ao aparecimento de inúmeros
casos de microcefalia espalhados pelo país.” A doença descrita
anteriormente é:
A) Zika.

B) Malária.

C) Dengue.

D) Chikungunya.

E) n.d.a.

14) Sobre Oscar Niemeyer, é correto afirmar que se destacou no cenário nacional
e mundial por ter sido um excelente.
A) pintor.
B) político.
C) escritor.
D) arquiteto.
E) jornalista.

15) O Gentílico de Vista Serrana é:
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A) Boa Vista.
B) Vista Boa.
C) Vista-Serranense.
D) Vista-Serrabonita.
E) Vista Boa.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (MERENDEIRA-PEJA)
16) Entre as alternativas a seguir, aquela que apresenta um exemplo de alimento
não perecível é:
A) Farinha de trigo.
B) Geleias.
C) Pepino em conserva.
D) Batata.
E) Ovos

17) Para desinfetar folhas que serão utilizados em uma salada, recomenda-se o
uso de:
A) Criolina.
B) Sabonete líquido.
C) Éter.
D) Aguarrás.
E) Hipoclorito de sódio.
18) Para desinfetar o piso da cozinha, deve-se utilizar:
A) Acetona.
B) Vinagre.
C) Água sanitária.
D) Hexano
E) Ácido Sulfúrico.
19) Um produto foi fabricado em 31/10/2016 e possui data de validade de 6
meses. A alternativa que indica a data na qual o produto acabou de ter
validade vencida é:
A) 01/05/2017
B) 31/05/2017
C) 01/06/2017
D) 30/06/2017
E) 01/07/2017
20) Ao manusear objetos cortantes, um Equipamento de Proteção Individual (EPI)
que deve ser utilizado é:
A) Bota.
B) Avental
C) Óculos.
D) Luva.
E) Capacete.

MERENDEIRA - PEJA
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

MONITOR ALFABETIZADOR DO EJA
CADERNO

DE

PROVAS

INSTRUÇÕES PARA O CANDIDATO
1. Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais de sala.
2. Esta prova contém 20 (vinte) questões, sendo 05 (cinco) de Língua Portuguesa, numeradas de
01 a 05, 05 (cinco) de Conhecimentos Gerais, numeradas de 06 a 10 e 10 (dez) de
Conhecimentos Específicos, numeradas de 11 a 20.
3. Autorizado o início da prova, verifique se a mesma está completa e na sequência correta, se não
estiver exija outra do fiscal da sala.
4. Todas as questões são de múltipla escolha, apresentando uma só alternativa como resposta.
5. Ao receber a FOLHA DE RESPOSTAS, confira seu nome, número de inscrição e cargo ao qual
está se candidatando no espaço destinado ao mesmo. Qualquer irregularidade observada
comunique imediatamente ao fiscal.
6. Assinale a resposta de cada no corpo da prova e, só depois, transfira as respostas para a
FOLHA DE RESPOSTAS. Preenchendo o campo com caneta esferográfica azul ou preta. A
marcação da FOLHA DE RESPOSTAS é definitiva, não admitindo rasuras.
7. Só marque uma resposta para cada questão. Verifique se não esqueceu de marcar na FOLHA
DE RESPOSTAS alguma resposta.
8. Não risque, não amasse, não dobre e não suje o CARTÃO RESPOSTA, pois isto poderá
prejudicá-lo.
9. Não será permitida qualquer espécie de consulta. Os fiscais não estão autorizados a emitir
opinião nem prestar esclarecimento sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente
ao candidato interpretar e decidir.
10. Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será
posteriormente anulada e os pontos a ela correspondentes, distribuídos entre as demais.
11. A prova terá duração de 3 horas.
EMPRESA EXECUTORA

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

MONITOR ALFABETIZADOR DO EJA
EM - LÍNGUA PORTUGUESA
Texto: Uma visão do futuro
Estamos às portas de um milênio miraculoso. A pessoa tem a mão decepada por
uma serra elétrica, e os médicos conseguirão fazer crescer uma nova no mesmo lugar.
Casas e carros serão feitos de materiais que podem consertar-se a si próprios. Um
alimento em pó incolor com 90% de proteína em sua fórmula poderá ser modificado
para ter o sabor que se deseje. As previsões acima podem parecer ousadas, mas, no
fundo, são até conservadoras. Membros reimplantáveis? Os cientistas começaram a
regenerar a pele humana ainda nos anos 70, e atualmente alguns laboratórios
conseguem produzir válvulas cardíacas com base em algumas poucas células. O dia
chegará em que substituir órgãos humanos defeituosos será rotina. No campo dos
materiais, já existe um metal, o nitinol, que consegue desamassar sua própria
superfície sem esforço. Basta aplicar um pouco de calor. A comida milagrosa? Já
existe. É um derivado da soja produzido pela empresa Archer Daniels Midland desde
meados dos anos 80.
Pouca coisa se pode dizer sobre o futuro. Não sabemos se nossos bisnetos vão
passear ou, um dia, viver em Marte. Também não sabemos se será possível reanimar
alguém que já morreu. Não sabemos quando teremos robôs, escravos, máquinas de
orgasmo ou naves para viajar no tempo. Sabemos apenas que, sejam quais forem os
milagres que o próximo milênio trouxer, eles serão possíveis graças ao mesmo gênio: o
computador.
Estamos chegando bem próximos de uma época em que os computadores
serão capazes de desenhar cópias de si mesmos. Ou seja, eles não precisarão da
ajuda humana para se reproduzir. Assustador? Talvez. Será uma época em que, pela
primeira vez na história da humanidade, não seremos os seres mais inteligentes sobre
a face do planeta. Para alguns cientistas, estaremos entrando no paraíso. Para outros,
no inferno. Todos concordam que estamos cruzando rapidamente a fronteira do
desconhecido. Computadores já ensaiam formas primitivas de pensamento autônomo.
Alguns cientistas já se preocupam em garantir que os robôs do futuro tragam em
sua programação um chip da bondade que os impeça de fazer mal à humanidade.
Assumem, assim, que não nos será possível sequer desligá-los. Talvez estejam
apenas sonhando. Talvez, não.
[Adaptado de] Especial do Milênio (parte integrante da "Veja", ano 31, n.51, 23 dez.
1998, p.126.)
01) De acordo com o texto,
A) os cientistas perderam o controle sobre o computador.
B) o homem vem perdendo sua inteligência aos poucos.
C) os cientistas temem cruzar fronteiras desconhecidas.
D) o homem tem pelo menos uma certeza acerca do futuro.
E) o computador é uma arma nociva na mão dos homens.
02) O "milênio miraculoso" será fruto do(a):
A) genialidade dos homens.
B) progresso da Medicina.
C) o avanço da tecnologia.
D) otimização dos laboratórios.
E) ciência genética.
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03) Em, “Estamos às portas de um milênio miraculoso. A pessoa tem a mão
decepada por uma serra elétrica, e os médicos conseguirão fazer crescer
uma nova no mesmo lugar.”
Analise as proposições e marque a incorreta.
A) A locução „às portas de um milênio miraculoso‟ estabelece relação de
temporalidade;
B) Do ponto de vista morfológico, o vocábulo „miraculoso‟ pertence à
mesma classe de „elétrica‟;
C) As formas verbais presentes no trecho pertencem a um mesmo modo: o
indicativo.
D) O acento indicativo da crase se justifica pela ocorrência de uma locução
adverbial feminina.
E) A presença da vírgula no segundo período é desnecessária, já que o
conectivo “e” faz o elo de ligação entre os termos separados por ela;
A questão 04 é com base na tira abaixo.

04) Com base nas falas da tira acima, assinale a alternativa correta:
A) “Me”, 1º quadrinho, tem função sintática de objeto direto;
B) “Eu”, 3º quadrinho, é um pronome pessoal com função de objeto
direto;
C) Há, no 2º quadrinho, uma oração subordinada reduzida de infinitivo;
D) Não há na tira nem um adjunto adnominal.
E) “Que” em “Que gozado!” é um pronome indefinido em sentença
exclamativa.
05) A alternativa que está em desacordo com os princípios da gramática é:
A) “Querida, meu salário encolheu!”
B) “Depois de enorme celeuma, define-se a reforma da Previdência”.
C) “Juíza faz de cidade que não tem petróleo nem refinaria, pólo de distribuição!”
D) “Seu vídeo agora é DVD, sua câmera agora é digital, e as lentes dos seus
óculos?”
E) “Saiba como tornar o ensino da Matemática mais prazeiroso e eficiente”
EM – CONHECIMENTOS GERAIS
06) A história vem mostrando que os países que saem na frente no
desenvolvimento de tecnologias de base e busca de novas formas de
energia, têm mais chance de se tornarem potências econômicas. O Brasil é
MONITOR ALFABETIZADOR DO EJA
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um dos primeiros lugares em uso de energias limpas. Entende-se por energia
limpa:
A) Baseadas apenas no uso da água.
B) Produzidas por geradores eólicos.
C) Derivadas de fontes naturais, como a lenha e o carvão vegetal e mineral.
D) Poluem menos e fazem menos mal ao clima e à saúde humana.
E) Garantem sua renovação e reposição com a ajuda da tecnologia
moderna.
07) Os animais são seres vivos que nascem, crescem, morrem e possuem a
capacidade de reprodução, sendo que cada espécie possui suas
características próprias. Os animais que não são domesticados pelos seres
humanos são chamados de animais:
A) silvestres. B) domésticos.

C) em extinção.

D) de estimação. E) n.d.a.

08) “Um vírus identificado pela primeira vez no país em abril de 2015 tem
colocado o Ministério da Saúde em alerta. Essa doença, transmitida pelo
mosquito Aedes Aegypti, está relacionada ao aparecimento de inúmeros
casos de microcefalia espalhados pelo país.” A doença descrita
anteriormente é:
A) Zika.

B) Malária.

C) Dengue.

D) Chikungunya.

E) n.d.a.

09) Sobre Oscar Niemeyer, é correto afirmar que se destacou no cenário nacional
e mundial por ter sido um excelente.
A) pintor.
B) político.
C) escritor.
D) arquiteto.
E) jornalista.

10) O Gentílico de Vista Serrana é:
A) Boa Vista.
B) Vista Boa.
C) Vista-Serranense.
D) Vista-Serrabonita.
E) Vista Boa.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (MONITOR ALFABETIZADOR DO EJA)

11) Em conformidade com o Parecer CNE/CEB nº 11/00, os exames da Educação
de Jovens e Adultos (EJA) devem primar pelo(a), EXCETO:
A) Quantidade.
B) Adequação.
C) Rigor.
D) Qualidade.
E) N.D.A.
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12) Conforme o Parecer CNE/CEB nº 11/00, em relação às funções da Educação
de Jovens e Adultos (EJA), marcar C para as afirmativas Certas, E para as
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
(---) A função reparadora significa não somente a entrada no circuito dos
direitos civis pela restauração de um direito negado, envolve o direito de uma
escola de qualidade, mas também o reconhecimento daquela igualdade
ontológica de todo e qualquer ser humano.
(---) A função qualificadora tem como base o caráter incompleto do ser
humano cujo potencial de desenvolvimento e adequação pode atualizar-se
em quadros escolares ou não escolares.
(---) A função uniformizadora busca, através da aprendizagem dos conteúdos,
o desenvolvimento de produtos educacionais ou instrucionais prontos,
desconectados de suas finalidades sociais.
A) C – C – E

B) C – E - C

C) E – C - E

D) E – E - C

E) E – E – E

13) Conforme DURANTE, em relação à Educação de Jovens e Adultos, analisar
os itens abaixo:
I - A interação com o conhecimento construído é o ponto chave para a
reflexão sobre o desenvolvimento e a aprendizagem.
II - As experiências e circunstâncias culturais, históricas e sociais propiciam
situações de aprendizagem e promovem o desenvolvimento psicológico.
III - O conhecimento resulta de processos de interação em diferentes
contextos sociais, e não de diferentes potenciais cognitivos.
Estão CORRETOS:
A) Somente os itens I e II.
B) Somente os itens I e III.
C) Somente os itens II e III.
D) Somente o item III.
E) Todos os itens.
14) O conhecimento da estrutura fonêmica da língua é essencial para o
desenvolvimento do trabalho significativo em alfabetização. É nessa
perspectiva pedagógica que o professor:
A) usa a regra para habituar o aluno a empregar letras maiúsculas no início de
frases.
B) planeja o ensino, considerando a ordem e os sons das letras, ao tempo que
permite identificar as dificuldades dos alunos e realizar os ajustes necessários
para superá-las.
C) desenvolve estratégias básicas para segmentação de frases.
D) exercita atividades de coordenação motora, relevantes para o processo de
escrita.
E) utiliza, como ferramenta diária, o ensino da caligrafia, permitindo a fluência na
escrita.

MONITOR ALFABETIZADOR DO EJA
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15) O planejamento como instrumento organizador da ação educativa busca
atingir o seguinte objetivo primordial:
A)Desenvolver um trabalho didático que assegure a ordem e a disciplina.
B)Orientar as metodologias de ensino, com a finalidade de aplicar testes e provas.
C)Seguir uma rotina que é estabelecida pelo sistema educacional e pela UNESCO.
D)Assegurar apenas o cumprimento dos 200 dias letivos previstos pela LDB.
E)Dar condições para que o aluno desenvolva suas habilidades e competências.
16) O plano de aula é um instrumento de trabalho do professor, destinado a
orientar a tomada de decisões, voltado à aprendizagem dos alunos.
Normalmente, o plano de aula inclui decisões do professor a respeito de:
A) estabelecer atividades para a sala de aula, a fim de cumprir um roteiro préestabelecido pela gestão escolar.
B) manter sua estrutura de uso permanente e estática, de forma a aplicar
coletivamente entre todas as turmas da escola.
C) considerar os elementos pedagógicos como: objetivos, conteúdos, sequência
didática, metodologias e estratégias de avaliação e recuperação.
D) prever as atividades sequenciadas, voltadas exclusivamente ao
acompanhamento da supervisão escolar.
E) desarticular da proposta pedagógica, tornando o plano um instrumento alheio
aos pilares da educação.
17) Consta no Art. 67, da Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (9.394),
que os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da
educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos
planos de carreira do magistério público, EXCETO:
A) Aperfeiçoamento profissional em universidades, com liberação anual.
B) Ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos.
C) Progressão funcional baseada na titulação ou habilitação e na avaliação do
desempenho.
D) Período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de
trabalho.
E) Piso salarial profissional e condições adequadas de trabalho.
18) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação- LDB, no artigo 13,
afirma que os docentes incumbir-se-ão de, EXCETO:
A) Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de
ensino.
B) Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do
estabelecimento de ensino.
C) Zelar pela aprendizagem dos alunos.
D) Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a
comunidade.
E) Elaborar as diretrizes da política municipal de educação
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19) Vivenciar as práticas de letramento em sala de aula implica compreender que
a produção de textos é uma atividade social e cognitiva e que toda a escrita
responde a um propósito funcional. Essa concepção deve orientar toda a
ação docente, de modo que, nas atividades de produção de textos, os alunos
NÃO saibam:
A) reconhecer o que, por que, para que e para quem irá escrever.
B) mobilizar diferentes gêneros textuais, observando o seu propósito comunicativo.
C) selecionar os recursos linguísticos, independente dos objetivos visados pelo texto.
D) selecionar e adequar os gêneros textuais aos diferentes contextos de produção.
E) reconhecer que, em toda produção textual, existe um interlocutor, ainda que este seja
o próprio escritor.
20) O Plano de Curso, o Plano de Unidade e o Plano de Aula estão vinculados,
diretamente, ao Planejamento:
A) de ensino.
B) curricular.
C) estratégico.
D) instrucional.
E) educacional.

MONITOR ALFABETIZADOR DO EJA
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

MOTORISTA - PEJA
CADERNO

DE

PROVAS

INSTRUÇÕES PARA O CANDIDATO
1. Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais de sala.
2. Esta prova contém 20 (vinte) questões, sendo 05 (cinco) de Língua Portuguesa, numeradas de
01 a 05, 05 (cinco) de Matemática, numeradas de 06 a 10, 05 (cinco) de Conhecimentos Gerais,
numeradas de 11 a 15 e 05 (cinco) de Conhecimentos Específicos, numeradas de 16 a 20.
3. Autorizado o início da prova, verifique se a mesma está completa e na sequência correta, se não
estiver exija outra do fiscal da sala.
4. Todas as questões são de múltipla escolha, apresentando uma só alternativa como resposta.
5. Ao receber a FOLHA DE RESPOSTAS, confira seu nome, número de inscrição e cargo ao qual
está se candidatando no espaço destinado ao mesmo. Qualquer irregularidade observada
comunique imediatamente ao fiscal.
6. Assinale a resposta de cada no corpo da prova e, só depois, transfira as respostas para a
FOLHA DE RESPOSTAS. Preenchendo o campo com caneta esferográfica azul ou preta. A
marcação da FOLHA DE RESPOSTAS é definitiva, não admitindo rasuras.
7. Só marque uma resposta para cada questão. Verifique se não esqueceu de marcar na FOLHA
DE RESPOSTAS alguma resposta.
8. Não risque, não amasse, não dobre e não suje o CARTÃO RESPOSTA, pois isto poderá
prejudicá-lo.
9. Não será permitida qualquer espécie de consulta. Os fiscais não estão autorizados a emitir
opinião nem prestar esclarecimento sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente
ao candidato interpretar e decidir.
10. Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será
posteriormente anulada e os pontos a ela correspondentes, distribuídos entre as demais.
11. A prova terá duração de 3 horas.
EMPRESA EXECUTORA

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

MOTORISTA - PEJA
EF - LÍNGUA PORTUGUESA
Para responder às questões de números 01 a 03, leia o texto.
Higiene e meio ambiente

A higiene do meio ambiente está relacionada ao cuidado que temos com as condições
sanitárias do meio ambiente, no sentido de impedir que elas prejudiquem a saúde do
ser humano.
Basicamente, a higiene ambiental consiste no cuidado que o homem deve ter com o
ambiente em que vive, tanto em casa, quanto no trabalho, escola, etc. Varrer o chão,
arrumar as coisas em seus devidos lugares, separar e levar o lixo para reciclagem são
alguns exemplos de ações que contribuem para a higiene ambiental.
A educação e a consciência são as melhores maneiras de cuidar do meio ambiente. A
partir do momento em que alguém, por exemplo, sai de casa para trabalhar a pé ou de
bicicleta, deixando de usar o carro, ou mesmo utilizando ônibus, trem ou metrô como
meio de transporte, já contribui para a diminuição da poluição do ar.
(http://higiene-pessoal.info/higiene-ambiental. (15.04.2016)

01) O texto informa que a nossa saúde depende também:
A) da nossa qualificação profissional.
B) da higiene do nosso ambiente.
C) da nossa formação escolar.
D) do tipo de casa em que moramos.
E) Do local da nossa escola.

02) O melhor modo de ajudar a manter a boa qualidade do nosso meio ambiente
é a consciência e:
A) o sacrifício.
B) a observação.
C) a educação.
D) a sabedoria.
E) a riqueza.
03) Assinale a alternativa correta de acordo com as informações do texto.
A) A prática de educação física ajuda na higiene ambiental.
B) A higiene do meio ambiente depende dos órgãos públicos.
C) Quanto mais nos dedicamos ao trabalho, mais ajudamos nosso meio
ambiente.
D) Quem vai para o trabalho de bicicleta colabora com a qualidade do ar.
E) A higiene do meio ambiente depende da riqueza.
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04) Relacione os pronomes de tratamento (coluna 1) com as pessoas adequadas,
de acordo com sua função ou posição que ocupam (coluna 2):
Coluna 1 – Pronomes de Tratamento
1. Vossa Alteza
2. Vossa Eminência
3. Vossa Magnificência
4. Vossa Excelência
5. Vossa Senhoria

A)
B)
C)
D)
E)

Coluna 2 – Função ou posição
( ) funcionário graduado
( ) reitor de universidade
( ) ministro
( ) príncipe
( ) cardeal

2, 3, 5, 4, 1.
3, 2, 5, 4, 1.
5, 4, 3, 2, 1.
5, 4, 2, 1, 3.
5, 3, 4, 1, 2.

05) Adolescentes é um vocábulo grafado com SC; o vocábulo abaixo que NÃO
deve ser grafado com essas mesmas letras é:
A) Piscina.
B) Consciência.
C) Ascensão.
D) Fluorescente.
E) Indescente.

EF - MATEMÁTICA
06) Faltam 12 minutos para as 3 horas da tarde. Assim, um relógio digital
mostrará:
A) 14:20

B) 14:48

C) 14:46

D) 15:56

E) 15:48

07) Antônio saiu de casa às 7h30min e chegou no trabalho às 8h25min. O tempo
que Antônio gastou para ir de casa até o trabalho foi de:
A) 96 minutos B) 54 minutos C) 55 minutos D) 56 minutos E) 95 mintos

08) José tem 100 reais e quer comprar 4 litros de suco em garrafas de 500ml.
Sabendo que cada garrafa custa 2 reais. José receberá de troco:
A) 88 reais

B) 86 reais

C) 84 reais

D) 82 reais

E) 80 reais

09) Com 1Kg de farinha de trigo, a cozinheira pode fazer 4 pizzas. Para fazer 10
pizzas, a quantidade de farinha, em gramas, necessária será :
A) 3000

B) 2500

C) 2000

MOTORISTA - PEJA

D) 1500

E) 3500
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10) Daqui a 18 anos, Francisco terá o dobro da idade que tinha ano passado. A
idade atual de Francisco é:
A) 20

B) 18

C) 16

D) 17

E) 19

EF – CONHECIMENTOS GERAIS

11) A história vem mostrando que os países que saem na frente no
desenvolvimento de tecnologias de base e busca de novas formas de
energia, têm mais chance de se tornarem potências econômicas. O Brasil é
um dos primeiros lugares em uso de energias limpas. Entende-se por energia
limpa:
A) Baseadas apenas no uso da água.
B) Produzidas por geradores eólicos.
C) Derivadas de fontes naturais, como a lenha e o carvão vegetal e mineral.
D) Poluem menos e fazem menos mal ao clima e à saúde humana.
E) Garantem sua renovação e reposição com a ajuda da tecnologia
moderna.
12) Os animais são seres vivos que nascem, crescem, morrem e possuem a
capacidade de reprodução, sendo que cada espécie possui suas
características próprias. Os animais que não são domesticados pelos seres
humanos são chamados de animais:
A) silvestres. B) domésticos.

C) em extinção.

D) de estimação. E) n.d.a.

13) “Um vírus identificado pela primeira vez no país em abril de 2015 tem
colocado o Ministério da Saúde em alerta. Essa doença, transmitida pelo
mosquito Aedes Aegypti, está relacionada ao aparecimento de inúmeros
casos de microcefalia espalhados pelo país.” A doença descrita
anteriormente é:
A) Zika.

B) Malária.

C) Dengue.

D) Chikungunya.

E) n.d.a.

14) Sobre Oscar Niemeyer, é correto afirmar que se destacou no cenário nacional
e mundial por ter sido um excelente.
A) pintor.
B) político.
C) escritor.
D) arquiteto.
E) jornalista.
15) O Gentílico de Vista Serrana é:
A) Boa Vista.
B) Vista Boa.
C) Vista-Serranense.
D) Vista-Serrabonita.
E) Vista Boa.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (MOTORISTA-PEJA)
16) É correto afirmar que:
I. Para manter o veículo em condições seguras deve-se fazer periodicamente
a manutenção preventiva.
II. A manutenção preventiva é fundamental para minimizar o risco de
acidentes de trânsito.
III. Deve-se respeitar os prazos e as orientações do manual de instruções do
veículo e, sempre que necessário, consultar profissionais habilitados.
IV. Uma manutenção feita em dia evita quebras, custos com consertos e,
principalmente, acidentes.
Assinale a alternativa correta:
A) Nenhuma das alternativas está correta.
B) Apenas as alternativas II, III e IV estão corretas.
C) Todas as alternativas estão corretas.
D) Apenas a alternativa IV está correta.
E) Apenas as alternativas I e III estão corretas.
17) É correto afirmar que:
I. A estabilidade do veículo também está relacionada com a calibragem
correta dos pneus.
II. A função dos sulcos do pneu é permitir o escoamento da água para
garantir perfeita aderência ao piso e a segurança, em caso de piso molhado.
III. Deve-se usar pneus de modelo ou dimensões diferentes das
recomendadas pelo fabricante, para não reduzir a estabilidade e desgastar
outros componentes da suspensão.
Assinale a alternativa correta:
A) Todas as alternativas estão corretas.
B) Apenas a alternativa I está correta.
C) Apenas as alternativas I e II estão corretas.
D) Apenas a alternativa III está correta.
E) Apenas as alternativas II e III estão corretas.

18) É correto afirmar que são fatores que reduzem a concentração do motorista
ao dirigir:
I. O não uso do telefone celular.
II. Assistir televisão a bordo.
III. Ouvir aparelho de som em volume que não permita ouvir os sons do seu próprio
veículo e dos demais.
IV. Transportar animais soltos e desacompanhados no interior do veículo.

MOTORISTA - PEJA
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Assinale a alternativa correta:
A) Todas as alternativas estão corretas.
B) Apenas a alternativa I está correta.
C) Apenas as alternativas I e III estão corretas.
D) Apenas as alternativas I, II e III está corretas.
E) Apenas as alternativas II, III e IV estão corretas.
19) Uma atitude defensiva para evitar a ação da força centrífuga, em uma curva
acentuada para direita, será a de:
A) frear antes, manter-se à esquerda e aumentar a velocidade na curva.
B) aumentar a velocidade na curva.
C) diminuir a velocidade antes da curva.
D) entrar com velocidade e permanecer à esquerda.
E) frear quando estiver na curva e acelerar em seguida.
20) Entre as alternativas, assinale aquela que, em direção defensiva, depende do
condutor e do veículo ao mesmo tempo para evitar acidente:
A) Distância de reação.
B) Distância de frenagem.
C) Tempo de reação.
D) Tempo de segurança.
E) Distância de segurança.
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

OPERADOR DE SISTEMA DA SAÚDE - GSP
CADERNO

DE

PROVAS

INSTRUÇÕES PARA O CANDIDATO
1. Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais de sala.
2. Esta prova contém 20 (vinte) questões, sendo 05 (cinco) de Língua Portuguesa, numeradas de
01 a 05, 05 (cinco) de Matemática, numeradas de 06 a 10, 05 (cinco) de Conhecimentos Gerais,
numeradas de 11 a 15 e 05 (cinco) de Informática, numeradas de 16 a 20.
3. Autorizado o início da prova, verifique se a mesma está completa e na sequência correta, se não
estiver exija outra do fiscal da sala.
4. Todas as questões são de múltipla escolha, apresentando uma só alternativa como resposta.
5. Ao receber a FOLHA DE RESPOSTAS, confira seu nome, número de inscrição e cargo ao qual
está se candidatando no espaço destinado ao mesmo. Qualquer irregularidade observada
comunique imediatamente ao fiscal.
6. Assinale a resposta de cada no corpo da prova e, só depois, transfira as respostas para a
FOLHA DE RESPOSTAS. Preenchendo o campo com caneta esferográfica azul ou preta. A
marcação da FOLHA DE RESPOSTAS é definitiva, não admitindo rasuras.
7. Só marque uma resposta para cada questão. Verifique se não esqueceu de marcar na FOLHA
DE RESPOSTAS alguma resposta.
8. Não risque, não amasse, não dobre e não suje o CARTÃO RESPOSTA, pois isto poderá
prejudicá-lo.
9. Não será permitida qualquer espécie de consulta. Os fiscais não estão autorizados a emitir
opinião nem prestar esclarecimento sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente
ao candidato interpretar e decidir.
10. Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será
posteriormente anulada e os pontos a ela correspondentes, distribuídos entre as demais.
11. A prova terá duração de 3 horas.
EMPRESA EXECUTORA

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

OPERADOR DE SISTEMA DA SAÚDE - GSP
EM - LÍNGUA PORTUGUESA
O trecho seguinte orienta a resolução da questão 01.
Na identificação das palavras, o uso de dicionários se faz necessário na medida em que desenvolve, no
leitor, habilidades cognitivas relacionadas com a linguagem – como identificar uma palavra em um
dicionário, na ordem alfabética, em série, respeitando a lógica da família lexical –, que são necessárias
para muitos exercícios ou atividades metalinguísticas no aprendizado da leitura e da escrita.
(Vicente Martins. Construir Notícias, 46)

01) Analise as alternativas e marque a INCORRETA.
A) Trata-se de um único período, composto.
B) Caso o seguimento “o uso” (L.1) fosse substituído por “a utilização”, o vocábulo
C)
D)
E)

“necessário”
A locução “na medida em que” (L.1) poderia ser alterada para “à medida que” sem alterar o
sentido da informação.
A palavra “que” (L.4) tem como referente semântico “habilidades”.
O vocábulo “lexical” possui oito fonemas.

02) O termo destacado em, “É preciso desconfiar do mito de que a sintaxe esconde visões de
mundo dos povos que falam um idioma” exerce a função de :
A)
B)
C)
D)
E)

Objeto direto.
Sujeito.
Predicativo do sujeito.
Complemento nominal.
Objeto indireto.

Leia o fragmento de texto para responder à questão 03.
"A seu turno a gramática abria-se como um cofre de confeitos pela Páscoa. Cetim cor de céu e açúcar.
Eu escolhia a bel-prazer os adjetivos, como amêndoas adocicadas pelas circunstâncias adverbiais da
mais agradável variedade; os amáveis substantivos voavam-me à roda, próprios e apelativos, como
criaturinhas de alfenim alado; a etimologia, a sintaxe, a prosódia, a ortografia, quatro graus de doçura da
mesma gustação. Quando muito, as exceções e os verbos irregulares desgostavam-me a princípio;
como esses feios confeitos crespos de chocolate: levados à boca, saborosíssimos."
POMPÉIA, Raul. "O Ateneu". São Paulo: FTD, 1991. p. 44

Julgue os itens seguintes, colocando V para as proposições verdadeiras e F para as falsas,
considerando aspectos linguísticos e gramaticais:
1. ( ) O narrador gostava de etimologia, de sintaxe, de prosódia nem de ortografia.
2. ( ) O termo destacado em, "criaturinhas de alfenim alado" mantém uma relação sinonímica com
"ter asas" e "voar".
3. ( ) A expressão 'bel-prazer', (L.2), tem como plural, "bel-prazeres"
4. ( ) O pronome "me" em 'voavam-me', (L.3), e 'desgostavam-me', (L.6), apresentam o mesmo
comportamento sintático.
03) A sequência correta é:

A)
B)
C)
D)
E)
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F–F–F–V
V–F–V–F
F–V–V–V
F–F–V–V
V–V–V–F
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Texto
Um estudo com mais de 1700 pessoas feito pelo Instituto para Avanço da Saúde nos Estados Unidos
concluiu que comportamentos e emoções altruístas produzem algo chamado de "helper's high", o "barato
de quem ajuda", que alivia desordens relacionadas ao estresse tais como enxaquecas e até mesmo as
dores que acompanham transtornos mais sérios, como lúpus e esclerose múltipla.
As pessoas que se exercitam vigorosamente também descrevem sentir um "barato" durante uma
sessão de exercícios e uma sensação de calma e liberação do estresse logo em seguida. Novas
tendências revelam que esses mesmos benefícios podem ser produzidos por uma atividade que requer
muito menos esforço físico: ajudar os outros. O serviço desinteressado, assim como exercícios físicos,
estimula a produção de endorfinas, as substâncias corporais analgésicas. Nossos próprios opiáceos
naturais produzem gostosas sensações que surgem através do altruísmo. (...)
(Susan Andrews. "Época", 22/05/06.)

04) Indique a alternativa que contém um título coerente para o texto:
A) Estudos revelam altruísmo.
B) O altruísmo previne doenças graves.
C) Endorfina - uma nova descoberta americana.
D) Altruístas são menos suscetíveis às doenças.
E) Fazer o bem faz bem.
05) Assinale a alternativa verdadeira em relação ao conteúdo do texto:
A) Estudos mostram que a satisfação de ajudar os outros estimula no organismo humano
a produção de substâncias responsáveis pelo alívio de certas dores físicas.

B) Estudos norte-americanos revelaram que enxaquecas, lúpus e esclerose múltipla
poderão ser curados por meio de um tratamento denominado "helper's high".

C) Nos Estados Unidos, um estudo comprovou que as enxaquecas, lúpus e esclerose
múltipla são consequências do estresse.

D) Um estudo com 1700 pessoas, realizado nos Estados Unidos, comprovou que
altruísmo aliado a exercícios vigorosos produzem alívio para dores físicas.

E) O Instituto para Avanço da Saúde nos Estados Unidos, num estudo com mais de 1700

pessoas, concluiu que exercícios físicos devem ser substituídos pela prática de
altruísmo, no combate às dores.

EM – MATEMÁTICA
06) Um pesquisador censitário verificou que certa família de classe média gasta 22% de
sua renda mensal com a educação de seus filhos. Se o gasto mensal com educação
é de R$ 660,00, a renda mensal desta família é:

A) R$ 1.200,00

B) R$ 3.300,00

C) R$ 3.000,00

D) R$ 2.800,00

E) R$ 2.200,00

07) Uma caixa d´água tem a forma de um paralelepípedo retângulo de 4 m de
comprimento, 3 m de largura e 1 m de altura. Estando ela completamente cheia,
quantos baldes de 8 litros deverão ser retirados, para que ela fique com metade de
seu conteúdo?

A) 500

B) 750

C) 600

D) 1.500

OPERADOR DE SISTEMA DA SAÚDE - GSP

E) 1.000
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08) Em uma reunião, 60% das pessoas são homens, e 30% das pessoas usam óculos. Se
15% das mulheres usam óculos, a proporção de mulheres entre as pessoas que
usam óculos é de:

A) 12%

B) 20%

C) 36%

D) 15%

E) 24%

09) Foi realizada uma campanha de vacinação em mulheres entre 15 e 29 anos, que, para
ter êxito, deveria atingir pelo menos 95% das mulheres nessa faixa etária, sendo
incluídas nesse total até mesmo as que tivessem sido vacinadas anteriormente. Um
município com 60 mil mulheres, nessa faixa etária, obteve êxito, tendo sido
aplicadas pelo menos, (VACINAS)

A) 50.000

B) 55.000

C) 57.000

D) 53.000

E) 56.000

Uma caixa d'água tem forma de paralelepípedo reto e mede 5,0 m de comprimento,
60 cm de largura e 60 cm de altura.
10) O volume dessa caixa d'água é, em m³,

A) 81,5

B) 16

C) 1,8

D) 18

E) 180

EM – CONHECIMENTOS GERAIS
11) A história vem mostrando que os países que saem na frente no
desenvolvimento de tecnologias de base e busca de novas formas de
energia, têm mais chance de se tornarem potências econômicas. O Brasil é
um dos primeiros lugares em uso de energias limpas. Entende-se por energia
limpa:
A) Baseadas apenas no uso da água.
B) Produzidas por geradores eólicos.
C) Derivadas de fontes naturais, como a lenha e o carvão vegetal e mineral.
D) Poluem menos e fazem menos mal ao clima e à saúde humana.
E) Garantem sua renovação e reposição com a ajuda da tecnologia
moderna.
12) Os animais são seres vivos que nascem, crescem, morrem e possuem a
capacidade de reprodução, sendo que cada espécie possui suas
características próprias. Os animais que não são domesticados pelos seres
humanos são chamados de animais:
A) silvestres. B) domésticos.

C) em extinção.

D) de estimação. E) n.d.a.

13) “Um vírus identificado pela primeira vez no país em abril de 2015 tem
colocado o Ministério da Saúde em alerta. Essa doença, transmitida pelo
mosquito Aedes Aegypti, está relacionada ao aparecimento de inúmeros
casos de microcefalia espalhados pelo país.” A doença descrita
anteriormente é:
A) Zika.
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B) Malária.

C) Dengue.

D) Chikungunya.
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E) n.d.a.

14) Sobre Oscar Niemeyer, é correto afirmar que se destacou no cenário nacional
e mundial por ter sido um excelente.
A) pintor.
B) político.
C) escritor.
D) arquiteto.
E) jornalista.
15) O Gentílico de Vista Serrana é:
A) Boa Vista.
B) Vista Boa.
C) Vista-Serranense.
D) Vista-Serrabonita.
E) Vista Boa.

INFORMÁTICA
16) Para se alternar entre janelas abertas no Windows, utiliza-se a barra de tarefas,
sendo necessário, apenas, clicar com o mouse no botão que representa a janela
para a qual se deseja alternar. Caso o mouse não esteja disponível, podemos usar o
teclado digitando:
A) ALT + TAB
B) ALT + CTRL
C) ALT + SHIFT
D) CTRL + TAB
E) CTRL + SHIFT

17) As teclas (ou combinações) <F1>, <ALT+TAB>, <CTRL+X>, <CTRL+C>, <CTRL+V>,
CTRL+Z> têm, respectivamente, a função de:

A)
B)
C)
D)
E)

ajuda, avançar, imprimir, copiar, colar, desfazer
ajuda, alterar, recortar, colar, copiar, desfazer
ajuda, alterar, recortar, copiar, colar, imprimir
ajuda, alternar entre janelas, recortar, copiar, colar, desfazer
ajuda, alternar entre janelas, imprimir, copiar, desfazer

18) Sobre o Microsoft Office Word, assinale a alternativa correta:
A) A criação automática de um sumário é feita ao se utilizar estilos de fonte.
B) Insere automaticamente uma quebra de página quando se atinge o final de uma página.
C) O comando “Limpar Formatação” permite a remoção de realce de texto.
D) O espaçamento simples entre linhas acomoda a menor fonte nesta linha.
E) Quebras de seção são utilizadas para se iniciar uma nova página em branco.
19) Sobre o Microsoft Office Excel, assinale a alternativa correta.
A) A fórmula =SOMA(A2:A3;15) soma os valores nas células A2 e A3 e adiciona 15.
fórmula
=SOMA("49")soma
irá gerar
um valor
erro como
resultado.
B) AAfórmula
=SOMA(A2:A4)
os valores
nasde
células
A2 e A4.
fórmula
=SOMA("5";15;VERDADEIRO)
apresentará
C) AAfórmula
=SOMA(A2:A4)
soma os valores nas
células A2 oe valor
A4. 15 como resultado.
A
fórmula
=SOMA(1:3)
apresenta
como
resultado
a
soma
dos números de 1 até 3.
D)
E) A fórmula =SOMA(A2:A4) soma os valores nas células A2 e A4.
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20) Sobre a Internet, e-mail e programas associados, considere as afirmativas a seguir:
I. O Google Chrome é um navegador Web.
II. O endereço www.bing.com pertence a uma página de buscas.
III. Um endereço de e-mail válido contém o símbolo @ em sua formação.
IV. No Google, a busca de preços é feita com o símbolo #.
Assinale a alternativa correta.
A) Somente as afirmativas I e II são corretas.
B) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
C) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

D) Somente
Somenteasasafirmativas
afirmativas
I, III,eIIIIIe são
III são
corretas.
corretas.
Somente
as
afirmativas
II,
III
e
IV
são
corretas.
E)
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

PROFESSOR CLASSE A-2
CADERNO

DE

PROVAS

INSTRUÇÕES PARA O CANDIDATO
1. Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais de sala.
2. Esta prova contém 20 (vinte) questões, sendo 05 (cinco) de Língua Portuguesa, numeradas de
01 a 05, 05 (cinco) de Conhecimentos Gerais, numeradas de 06 a 10 e 10 (dez) de
Conhecimentos Específicos, numeradas de 11 a 20.
3. Autorizado o início da prova, verifique se a mesma está completa e na sequência correta, se não
estiver exija outra do fiscal da sala.
4. Todas as questões são de múltipla escolha, apresentando uma só alternativa como resposta.
5. Ao receber a FOLHA DE RESPOSTAS, confira seu nome, número de inscrição e cargo ao qual
está se candidatando no espaço destinado ao mesmo. Qualquer irregularidade observada
comunique imediatamente ao fiscal.
6. Assinale a resposta de cada no corpo da prova e, só depois, transfira as respostas para a
FOLHA DE RESPOSTAS. Preenchendo o campo com caneta esferográfica azul ou preta. A
marcação da FOLHA DE RESPOSTAS é definitiva, não admitindo rasuras.
7. Só marque uma resposta para cada questão. Verifique se não esqueceu de marcar na FOLHA
DE RESPOSTAS alguma resposta.
8. Não risque, não amasse, não dobre e não suje o CARTÃO RESPOSTA, pois isto poderá
prejudicá-lo.
9. Não será permitida qualquer espécie de consulta. Os fiscais não estão autorizados a emitir
opinião nem prestar esclarecimento sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente
ao candidato interpretar e decidir.
10. Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será
posteriormente anulada e os pontos a ela correspondentes, distribuídos entre as demais.
11. A prova terá duração de 3 horas.
EMPRESA EXECUTORA

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

PROFESSOR CLASSE A-2
EM - LÍNGUA PORTUGUESA
Texto: Uma visão do futuro
Estamos às portas de um milênio miraculoso. A pessoa tem a mão decepada por
uma serra elétrica, e os médicos conseguirão fazer crescer uma nova no mesmo lugar.
Casas e carros serão feitos de materiais que podem consertar-se a si próprios. Um
alimento em pó incolor com 90% de proteína em sua fórmula poderá ser modificado
para ter o sabor que se deseje. As previsões acima podem parecer ousadas, mas, no
fundo, são até conservadoras. Membros reimplantáveis? Os cientistas começaram a
regenerar a pele humana ainda nos anos 70, e atualmente alguns laboratórios
conseguem produzir válvulas cardíacas com base em algumas poucas células. O dia
chegará em que substituir órgãos humanos defeituosos será rotina. No campo dos
materiais, já existe um metal, o nitinol, que consegue desamassar sua própria
superfície sem esforço. Basta aplicar um pouco de calor. A comida milagrosa? Já
existe. É um derivado da soja produzido pela empresa Archer Daniels Midland desde
meados dos anos 80.
Pouca coisa se pode dizer sobre o futuro. Não sabemos se nossos bisnetos vão
passear ou, um dia, viver em Marte. Também não sabemos se será possível reanimar
alguém que já morreu. Não sabemos quando teremos robôs, escravos, máquinas de
orgasmo ou naves para viajar no tempo. Sabemos apenas que, sejam quais forem os
milagres que o próximo milênio trouxer, eles serão possíveis graças ao mesmo gênio: o
computador.
Estamos chegando bem próximos de uma época em que os computadores
serão capazes de desenhar cópias de si mesmos. Ou seja, eles não precisarão da
ajuda humana para se reproduzir. Assustador? Talvez. Será uma época em que, pela
primeira vez na história da humanidade, não seremos os seres mais inteligentes sobre
a face do planeta. Para alguns cientistas, estaremos entrando no paraíso. Para outros,
no inferno. Todos concordam que estamos cruzando rapidamente a fronteira do
desconhecido. Computadores já ensaiam formas primitivas de pensamento autônomo.
Alguns cientistas já se preocupam em garantir que os robôs do futuro tragam em
sua programação um chip da bondade que os impeça de fazer mal à humanidade.
Assumem, assim, que não nos será possível sequer desligá-los. Talvez estejam
apenas sonhando. Talvez, não.
[Adaptado de] Especial do Milênio (parte integrante da "Veja", ano 31, n.51, 23 dez.
1998, p.126.)
01) De acordo com o texto,
A) os cientistas perderam o controle sobre o computador.
B) o homem vem perdendo sua inteligência aos poucos.
C) os cientistas temem cruzar fronteiras desconhecidas.
D) o homem tem pelo menos uma certeza acerca do futuro.
E) o computador é uma arma nociva na mão dos homens.
02) O "milênio miraculoso" será fruto do(a):
A) genialidade dos homens.
B) progresso da Medicina.
C) o avanço da tecnologia.
D) otimização dos laboratórios.
E) ciência genética.
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03) Em, “Estamos às portas de um milênio miraculoso. A pessoa tem a mão
decepada por uma serra elétrica, e os médicos conseguirão fazer crescer
uma nova no mesmo lugar.”
Analise as proposições e marque a incorreta.
A) A locução „às portas de um milênio miraculoso‟ estabelece relação de
temporalidade;
B) Do ponto de vista morfológico, o vocábulo „miraculoso‟ pertence à
mesma classe de „elétrica‟;
C) As formas verbais presentes no trecho pertencem a um mesmo modo: o
indicativo.
D) O acento indicativo da crase se justifica pela ocorrência de uma locução
adverbial feminina.
E) A presença da vírgula no segundo período é desnecessária, já que o
conectivo “e” faz o elo de ligação entre os termos separados por ela;
A questão 04 é com base na tira abaixo.

04) Com base nas falas da tira acima, assinale a alternativa correta:
A) “Me”, 1º quadrinho, tem função sintática de objeto direto;
B) “Eu”, 3º quadrinho, é um pronome pessoal com função de objeto
direto;
C) Há, no 2º quadrinho, uma oração subordinada reduzida de infinitivo;
D) Não há na tira nem um adjunto adnominal.
E) “Que” em “Que gozado!” é um pronome indefinido em sentença
exclamativa.
05) A alternativa que está em desacordo com os princípios da gramática é:
A) “Querida, meu salário encolheu!”
B) “Depois de enorme celeuma, define-se a reforma da Previdência”.
C) “Juíza faz de cidade que não tem petróleo nem refinaria, pólo de distribuição!”
D) “Seu vídeo agora é DVD, sua câmera agora é digital, e as lentes dos seus
óculos?”
E) “Saiba como tornar o ensino da Matemática mais prazeiroso e eficiente”
EM – CONHECIMENTOS GERAIS
06) A história vem mostrando que os países que saem na frente no
desenvolvimento de tecnologias de base e busca de novas formas de
energia, têm mais chance de se tornarem potências econômicas. O Brasil é
PROFESSOR CLASSE A-2
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um dos primeiros lugares em uso de energias limpas. Entende-se por energia
limpa:
A) Baseadas apenas no uso da água.
B) Produzidas por geradores eólicos.
C) Derivadas de fontes naturais, como a lenha e o carvão vegetal e mineral.
D) Poluem menos e fazem menos mal ao clima e à saúde humana.
E) Garantem sua renovação e reposição com a ajuda da tecnologia
moderna.
07) Os animais são seres vivos que nascem, crescem, morrem e possuem a
capacidade de reprodução, sendo que cada espécie possui suas
características próprias. Os animais que não são domesticados pelos seres
humanos são chamados de animais:
A) silvestres. B) domésticos.

C) em extinção.

D) de estimação. E) n.d.a.

08) “Um vírus identificado pela primeira vez no país em abril de 2015 tem
colocado o Ministério da Saúde em alerta. Essa doença, transmitida pelo
mosquito Aedes Aegypti, está relacionada ao aparecimento de inúmeros
casos de microcefalia espalhados pelo país.” A doença descrita
anteriormente é:
A) Zika.

B) Malária.

C) Dengue.

D) Chikungunya.

E) n.d.a.

09) Sobre Oscar Niemeyer, é correto afirmar que se destacou no cenário nacional
e mundial por ter sido um excelente.
A) pintor.
B) político.
C) escritor.
D) arquiteto.
E) jornalista.

10) O Gentílico de Vista Serrana é:
A) Boa Vista.
B) Vista Boa.
C) Vista-Serranense.
D) Vista-Serrabonita.
E) Vista Boa.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (PROFESSOR CLASSE A-2)

11) Em conformidade com o Parecer CNE/CEB nº 11/00, os exames da Educação
de Jovens e Adultos (EJA) devem primar pelo(a), EXCETO:
A) Quantidade.
B) Adequação.
C) Rigor.
D) Qualidade.
E) N.D.A.
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12) Conforme o Parecer CNE/CEB nº 11/00, em relação às funções da Educação
de Jovens e Adultos (EJA), marcar C para as afirmativas Certas, E para as
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
(---) A função reparadora significa não somente a entrada no circuito dos
direitos civis pela restauração de um direito negado, envolve o direito de uma
escola de qualidade, mas também o reconhecimento daquela igualdade
ontológica de todo e qualquer ser humano.
(---) A função qualificadora tem como base o caráter incompleto do ser
humano cujo potencial de desenvolvimento e adequação pode atualizar-se
em quadros escolares ou não escolares.
(---) A função uniformizadora busca, através da aprendizagem dos conteúdos,
o desenvolvimento de produtos educacionais ou instrucionais prontos,
desconectados de suas finalidades sociais.
A) C – C – E

B) C – E - C

C) E – C - E

D) E – E - C

E) E – E – E

13) Conforme DURANTE, em relação à Educação de Jovens e Adultos, analisar
os itens abaixo:
I - A interação com o conhecimento construído é o ponto chave para a
reflexão sobre o desenvolvimento e a aprendizagem.
II - As experiências e circunstâncias culturais, históricas e sociais propiciam
situações de aprendizagem e promovem o desenvolvimento psicológico.
III - O conhecimento resulta de processos de interação em diferentes
contextos sociais, e não de diferentes potenciais cognitivos.
Estão CORRETOS:
A) Somente os itens I e II.
B) Somente os itens I e III.
C) Somente os itens II e III.
D) Somente o item III.
E) Todos os itens.
14) O conhecimento da estrutura fonêmica da língua é essencial para o
desenvolvimento do trabalho significativo em alfabetização. É nessa
perspectiva pedagógica que o professor:
A) usa a regra para habituar o aluno a empregar letras maiúsculas no início de
frases.
B) planeja o ensino, considerando a ordem e os sons das letras, ao tempo que
permite identificar as dificuldades dos alunos e realizar os ajustes necessários
para superá-las.
C) desenvolve estratégias básicas para segmentação de frases.
D) exercita atividades de coordenação motora, relevantes para o processo de
escrita.
E) utiliza, como ferramenta diária, o ensino da caligrafia, permitindo a fluência na
escrita.

PROFESSOR CLASSE A-2
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15) O planejamento como instrumento organizador da ação educativa busca
atingir o seguinte objetivo primordial:
A)Desenvolver um trabalho didático que assegure a ordem e a disciplina.
B)Orientar as metodologias de ensino, com a finalidade de aplicar testes e provas.
C)Seguir uma rotina que é estabelecida pelo sistema educacional e pela UNESCO.
D)Assegurar apenas o cumprimento dos 200 dias letivos previstos pela LDB.
E)Dar condições para que o aluno desenvolva suas habilidades e competências.
16) O plano de aula é um instrumento de trabalho do professor, destinado a
orientar a tomada de decisões, voltado à aprendizagem dos alunos.
Normalmente, o plano de aula inclui decisões do professor a respeito de:
A) estabelecer atividades para a sala de aula, a fim de cumprir um roteiro préestabelecido pela gestão escolar.
B) manter sua estrutura de uso permanente e estática, de forma a aplicar
coletivamente entre todas as turmas da escola.
C) considerar os elementos pedagógicos como: objetivos, conteúdos, sequência
didática, metodologias e estratégias de avaliação e recuperação.
D) prever as atividades sequenciadas, voltadas exclusivamente ao
acompanhamento da supervisão escolar.
E) desarticular da proposta pedagógica, tornando o plano um instrumento alheio
aos pilares da educação.
17) Consta no Art. 67, da Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (9.394),
que os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da
educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos
planos de carreira do magistério público, EXCETO:
A) Aperfeiçoamento profissional em universidades, com liberação anual.
B) Ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos.
C) Progressão funcional baseada na titulação ou habilitação e na avaliação do
desempenho.
D) Período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de
trabalho.
E) Piso salarial profissional e condições adequadas de trabalho.
18) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação- LDB, no artigo 13,
afirma que os docentes incumbir-se-ão de, EXCETO:
A) Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de
ensino.
B) Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do
estabelecimento de ensino.
C) Zelar pela aprendizagem dos alunos.
D) Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a
comunidade.
E) Elaborar as diretrizes da política municipal de educação
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19) Vivenciar as práticas de letramento em sala de aula implica compreender que
a produção de textos é uma atividade social e cognitiva e que toda a escrita
responde a um propósito funcional. Essa concepção deve orientar toda a
ação docente, de modo que, nas atividades de produção de textos, os alunos
NÃO saibam:
A) reconhecer o que, por que, para que e para quem irá escrever.
B) mobilizar diferentes gêneros textuais, observando o seu propósito comunicativo.
C) selecionar os recursos linguísticos, independente dos objetivos visados pelo texto.
D) selecionar e adequar os gêneros textuais aos diferentes contextos de produção.
E) reconhecer que, em toda produção textual, existe um interlocutor, ainda que este seja
o próprio escritor.
20) O Plano de Curso, o Plano de Unidade e o Plano de Aula estão vinculados,
diretamente, ao Planejamento:
A) de ensino.
B) curricular.
C) estratégico.
D) instrucional.
E) educacional.

PROFESSOR CLASSE A-2
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

PSICÓLOGO EDUCACIONAL - MAGISTÉRIO
CADERNO

DE

PROVAS

INSTRUÇÕES PARA O CANDIDATO
1. Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais de sala.
2. Esta prova contém 20 (vinte) questões, sendo 05 (cinco) de Língua Portuguesa, numeradas de
01 a 05, 05 (cinco) de Conhecimentos Gerais, numeradas de 06 a 10 e 10 (dez) de
Conhecimentos Específicos, numeradas de 11 a 20.
3. Autorizado o início da prova, verifique se a mesma está completa e na sequência correta, se não
estiver exija outra do fiscal da sala.
4. Todas as questões são de múltipla escolha, apresentando uma só alternativa como resposta.
5. Ao receber a FOLHA DE RESPOSTAS, confira seu nome, número de inscrição e cargo ao qual
está se candidatando no espaço destinado ao mesmo. Qualquer irregularidade observada
comunique imediatamente ao fiscal.
6. Assinale a resposta de cada no corpo da prova e, só depois, transfira as respostas para a
FOLHA DE RESPOSTAS. Preenchendo o campo com caneta esferográfica azul ou preta. A
marcação da FOLHA DE RESPOSTAS é definitiva, não admitindo rasuras.
7. Só marque uma resposta para cada questão. Verifique se não esqueceu de marcar na FOLHA
DE RESPOSTAS alguma resposta.
8. Não risque, não amasse, não dobre e não suje o CARTÃO RESPOSTA, pois isto poderá
prejudicá-lo.
9. Não será permitida qualquer espécie de consulta. Os fiscais não estão autorizados a emitir
opinião nem prestar esclarecimento sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente
ao candidato interpretar e decidir.
10. Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será
posteriormente anulada e os pontos a ela correspondentes, distribuídos entre as demais.
11. A prova terá duração de 3 horas.
EMPRESA EXECUTORA

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

PSICÓLOGO EDUCACIONAL - MAGISTÉRIO
EM - LÍNGUA PORTUGUESA
Texto: Uma visão do futuro
Estamos às portas de um milênio miraculoso. A pessoa tem a mão decepada por
uma serra elétrica, e os médicos conseguirão fazer crescer uma nova no mesmo lugar.
Casas e carros serão feitos de materiais que podem consertar-se a si próprios. Um
alimento em pó incolor com 90% de proteína em sua fórmula poderá ser modificado
para ter o sabor que se deseje. As previsões acima podem parecer ousadas, mas, no
fundo, são até conservadoras. Membros reimplantáveis? Os cientistas começaram a
regenerar a pele humana ainda nos anos 70, e atualmente alguns laboratórios
conseguem produzir válvulas cardíacas com base em algumas poucas células. O dia
chegará em que substituir órgãos humanos defeituosos será rotina. No campo dos
materiais, já existe um metal, o nitinol, que consegue desamassar sua própria
superfície sem esforço. Basta aplicar um pouco de calor. A comida milagrosa? Já
existe. É um derivado da soja produzido pela empresa Archer Daniels Midland desde
meados dos anos 80.
Pouca coisa se pode dizer sobre o futuro. Não sabemos se nossos bisnetos vão
passear ou, um dia, viver em Marte. Também não sabemos se será possível reanimar
alguém que já morreu. Não sabemos quando teremos robôs, escravos, máquinas de
orgasmo ou naves para viajar no tempo. Sabemos apenas que, sejam quais forem os
milagres que o próximo milênio trouxer, eles serão possíveis graças ao mesmo gênio: o
computador.
Estamos chegando bem próximos de uma época em que os computadores
serão capazes de desenhar cópias de si mesmos. Ou seja, eles não precisarão da
ajuda humana para se reproduzir. Assustador? Talvez. Será uma época em que, pela
primeira vez na história da humanidade, não seremos os seres mais inteligentes sobre
a face do planeta. Para alguns cientistas, estaremos entrando no paraíso. Para outros,
no inferno. Todos concordam que estamos cruzando rapidamente a fronteira do
desconhecido. Computadores já ensaiam formas primitivas de pensamento autônomo.
Alguns cientistas já se preocupam em garantir que os robôs do futuro tragam em
sua programação um chip da bondade que os impeça de fazer mal à humanidade.
Assumem, assim, que não nos será possível sequer desligá-los. Talvez estejam
apenas sonhando. Talvez, não.
[Adaptado de] Especial do Milênio (parte integrante da "Veja", ano 31, n.51, 23 dez.
1998, p.126.)
01) De acordo com o texto,
A) os cientistas perderam o controle sobre o computador.
B) o homem vem perdendo sua inteligência aos poucos.
C) os cientistas temem cruzar fronteiras desconhecidas.
D) o homem tem pelo menos uma certeza acerca do futuro.
E) o computador é uma arma nociva na mão dos homens.
02) O "milênio miraculoso" será fruto do(a):
A) genialidade dos homens.
B) progresso da Medicina.
C) o avanço da tecnologia.
D) otimização dos laboratórios.
E) ciência genética.
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03) Em, “Estamos às portas de um milênio miraculoso. A pessoa tem a mão
decepada por uma serra elétrica, e os médicos conseguirão fazer crescer
uma nova no mesmo lugar.”
Analise as proposições e marque a incorreta.
A) A locução „às portas de um milênio miraculoso‟ estabelece relação de
temporalidade;
B) Do ponto de vista morfológico, o vocábulo „miraculoso‟ pertence à
mesma classe de „elétrica‟;
C) As formas verbais presentes no trecho pertencem a um mesmo modo: o
indicativo.
D) O acento indicativo da crase se justifica pela ocorrência de uma locução
adverbial feminina.
E) A presença da vírgula no segundo período é desnecessária, já que o
conectivo “e” faz o elo de ligação entre os termos separados por ela;
A questão 04 é com base na tira abaixo.

04) Com base nas falas da tira acima, assinale a alternativa correta:
A) “Me”, 1º quadrinho, tem função sintática de objeto direto;
B) “Eu”, 3º quadrinho, é um pronome pessoal com função de objeto
direto;
C) Há, no 2º quadrinho, uma oração subordinada reduzida de infinitivo;
D) Não há na tira nem um adjunto adnominal.
E) “Que” em “Que gozado!” é um pronome indefinido em sentença
exclamativa.
05) A alternativa que está em desacordo com os princípios da gramática é:
A) “Querida, meu salário encolheu!”
B) “Depois de enorme celeuma, define-se a reforma da Previdência”.
C) “Juíza faz de cidade que não tem petróleo nem refinaria, pólo de distribuição!”
D) “Seu vídeo agora é DVD, sua câmera agora é digital, e as lentes dos seus
óculos?”
E) “Saiba como tornar o ensino da Matemática mais prazeiroso e eficiente”
EM – CONHECIMENTOS GERAIS
06) A história vem mostrando que os países que saem na frente no
desenvolvimento de tecnologias de base e busca de novas formas de
energia, têm mais chance de se tornarem potências econômicas. O Brasil é
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um dos primeiros lugares em uso de energias limpas. Entende-se por energia
limpa:
A) Baseadas apenas no uso da água.
B) Produzidas por geradores eólicos.
C) Derivadas de fontes naturais, como a lenha e o carvão vegetal e mineral.
D) Poluem menos e fazem menos mal ao clima e à saúde humana.
E) Garantem sua renovação e reposição com a ajuda da tecnologia
moderna.
07) Os animais são seres vivos que nascem, crescem, morrem e possuem a
capacidade de reprodução, sendo que cada espécie possui suas
características próprias. Os animais que não são domesticados pelos seres
humanos são chamados de animais:
A) silvestres. B) domésticos.

C) em extinção.

D) de estimação. E) n.d.a.

08) “Um vírus identificado pela primeira vez no país em abril de 2015 tem
colocado o Ministério da Saúde em alerta. Essa doença, transmitida pelo
mosquito Aedes Aegypti, está relacionada ao aparecimento de inúmeros
casos de microcefalia espalhados pelo país.” A doença descrita
anteriormente é:
A) Zika.

B) Malária.

C) Dengue.

D) Chikungunya.

E) n.d.a.

09) Sobre Oscar Niemeyer, é correto afirmar que se destacou no cenário nacional
e mundial por ter sido um excelente.
A) pintor.
B) político.
C) escritor.
D) arquiteto.
E) jornalista.

10) O Gentílico de Vista Serrana é:
A) Boa Vista.
B) Vista Boa.
C) Vista-Serranense.
D) Vista-Serrabonita.
E) Vista Boa.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (PSICÓLOGO EDUCACIONAL)

11. Qual das alternativas abaixo referem‐se ao conceito de transtornos psicológicos?
A) Transtornos psicológicos tem sido definidos por uma variedade de conceitos tais como
sofrimento, descontrole, deficiência, incapacitação, etiologia.
B) Transtornos psicológicos são concebidos como síndromes ou padrões comportamentais
clinicamente importantes que estão associados com sofrimento ou incapacitação.
C) É um padrão persistente de vivencia íntima ou comportamento que se desvia
acentuadamente das expectativas da cultura do indivíduo, generalizado e inflexível.
04
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D) São transtornos comportamentais e emocionais que interferem na vida ocupacional, nas
atividades escolares, nos relacionamentos afetivos e familiares.
E) Transtornos psicológicos são transtornos desadaptativos que compõem características
determinadas por padrões comportamentais nocivos na convivência interpessoal.

12. Considere o seguinte enunciado:
“Mecanismo psicológico de defesa onde a pessoa substitui a finalidade inicial de uma
pulsão por outra diferente e socialmente mais aceita, ao transferir as características ou os
atributos de um determinado objeto para outro objeto”.
Esse enunciado define o conceito freudiano de:
A) Projeção.
B) Sublimação.
C) Transferência.
D) Deslocamento.
E) Racionalização.

13. A psicologia social aborda as relações entre os membros de um grupo social. Ela
busca compreender como o homem se comporta nas suas interações sociais. Com
base no enunciado acima, preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.
A Psicologia Social é o estudo ______________________________ da influência
_______________________
entre
____________________
e
do
___________________________ gerado por esta interação.
A) científico / recíproca / interação social / processo cognitivo
B) abstrato / ambiental / processo holístico / sentimento
C) empírico / direta / cognição individual / pensamento coletivo
D) científico / direta / cognição individual / processo holístico
E) empírico / social / sentimento / pensamento

14. O desenvolvimento desde o nascimento até a adolescência tem sido subdividido em
quatro etapas: primeira infância, segunda infância, terceira infância e adolescência.
Numere a coluna 2 de acordo com a coluna 1, de modo a identificar os
desenvolvimentos típicos respectivos a cada uma das etapas.
Coluna 1 Etapas da
infância
1. Primeira infância
2. Segunda infância
3. Terceira infância
4. Adolescência

Coluna 2 Principais desenvolvimentos típicos de cada etapa
da infância:
( ) desenvolvimento da identidade de gênero.
( ) ocorre a maturidade reprodutiva.
( ) brincar mais imaginativo, complexo e social.
( ) organização de atividades em relação ao ambiente por
( ) meio da atividade sensório-motora.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.
A) 1 – 2 – 2 – 3 – 4
B) 2 – 1 – 4 – 3 – 2
C) 2 – 3 – 1 – 2 – 4
D) 2 – 4 – 2 – 1 – 3
E) 4 – 3 – 2 – 3 – 1

15. Uma das atividades do processo seletivo é considerada a mais importante. Marque
esta atividade.
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A) Análise do currículo.
B) Provas Específicas.
C) Entrevista.
D) Dinâmicas de grupo.
E) Nenhuma das respostas anteriores.

16. Analise as alternativas e, em seguida, assinale a que indica os pontos fracos do
processo de avaliação de desempenho.
A) A ênfase do processo repousa mais no preenchimento do formulário, quando as
pessoas percebem o processo injusto e/ou tendencioso, quando a avaliação é inócua.
B) A ênfase do processo repousa mais no preenchimento do formulário, quando as
pessoas percebem o processo injusto e/ou tendencioso, quando o feedback é claro e
transparente.
C) Quando a avaliação de desempenho é utilizada para melhorar a produtividade do
indivíduo, quando as pessoas percebem o processo injusto e/ou tendencioso, quando a
avaliação é inócua.
D) Quando a avaliação proporciona um julgamento sistemático para fundamentar
aumentos salariais, quando as pessoas percebem o processo injusto e/ou tendencioso,
quando a avaliação é inócua.
E) Todas as alternativas são falsas.
17. “Permanente vazio vital, desânimo, anedonia, queixas somáticas difusas, que
permanecem como fundo vivencial.”
Esta descrição refere-se ao diagnóstico de:
A) depressão endógena.
B) reação depressiva.
C) alexitimia.
D) episódio depressivo.
E) distimia.

18. Para o diálogo entre a Política Nacional de Assistência Social e a proposta de firmarse uma Política Nacional para a Juventude que articule diferentes setores e distintas
áreas do saber, a interlocução deve ser pautada por uma compreensão dos jovens
como sujeitos de direitos, o que requer:
A) condutas administrativas ativas que direcionem o adolescente.
B) direções precisas e seguras para com os adolescentes.
C) posturas diretivas que orientem e definam as situações para os adolescentes.
D) posturas que favoreçam e estimulem o protagonismo juvenil.
E) condutas diretivas que tracem o caminho a ser seguido pelos adolescentes.

19. Ao ser solicitado para desenvolver um programa de treinamento no local onde
trabalha, qual a sequência de procedimentos a serem adotados?
A) Diagnóstico dos “pontos fracos” relacionado ao desempenho de pessoas ou da
organização; estabelecimento de estratégia de treinamento; avaliação dos resultados do
treinamento.
B) Levantamento de necessidades; elaboração do programa de treinamento; aplicação e
condução do programa e verificação dos resultados obtidos.
C) Condução do programa de treinamento; diagnóstico das necessidades presentes;
planejamento estratégico e elaboração do conteúdo programático.
D) Analise organizacional; verificação da eficácia do treinamento; levantamento de
métodos de treinamento; análise da estrutura de cargos.
E) Nenhuma das respostas acima.
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20. A entrevista efetuada pelo profissional Psicólogo e que tem como principal objetivo a
análise da demanda do sujeito com um posterior encaminhamento, é chamada de
Entrevista:
A) Devolutiva.
B) Interpretativa.
C) de Anamnese.
D) Especulativa.
E) de Triagem.
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

VISITADORES - PCF
CADERNO

DE

PROVAS

INSTRUÇÕES PARA O CANDIDATO
1. Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais de sala.
2. Esta prova contém 20 (vinte) questões, sendo 05 (cinco) de Língua Portuguesa, numeradas de
01 a 05, 05 (cinco) de Matemática, numeradas de 06 a 10, 05 (cinco) de Conhecimentos Gerais,
numeradas de 11 a 15 e 05 (cinco) de Informática, numeradas de 16 a 20.
3. Autorizado o início da prova, verifique se a mesma está completa e na sequência correta, se não
estiver exija outra do fiscal da sala.
4. Todas as questões são de múltipla escolha, apresentando uma só alternativa como resposta.
5. Ao receber a FOLHA DE RESPOSTAS, confira seu nome, número de inscrição e cargo ao qual
está se candidatando no espaço destinado ao mesmo. Qualquer irregularidade observada
comunique imediatamente ao fiscal.
6. Assinale a resposta de cada no corpo da prova e, só depois, transfira as respostas para a
FOLHA DE RESPOSTAS. Preenchendo o campo com caneta esferográfica azul ou preta. A
marcação da FOLHA DE RESPOSTAS é definitiva, não admitindo rasuras.
7. Só marque uma resposta para cada questão. Verifique se não esqueceu de marcar na FOLHA
DE RESPOSTAS alguma resposta.
8. Não risque, não amasse, não dobre e não suje o CARTÃO RESPOSTA, pois isto poderá
prejudicá-lo.
9. Não será permitida qualquer espécie de consulta. Os fiscais não estão autorizados a emitir
opinião nem prestar esclarecimento sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente
ao candidato interpretar e decidir.
10. Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será
posteriormente anulada e os pontos a ela correspondentes, distribuídos entre as demais.
11. A prova terá duração de 3 horas.
EMPRESA EXECUTORA

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
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EM - LÍNGUA PORTUGUESA
O trecho seguinte orienta a resolução da questão 01.
Na identificação das palavras, o uso de dicionários se faz necessário na medida em que desenvolve, no
leitor, habilidades cognitivas relacionadas com a linguagem – como identificar uma palavra em um
dicionário, na ordem alfabética, em série, respeitando a lógica da família lexical –, que são necessárias
para muitos exercícios ou atividades metalinguísticas no aprendizado da leitura e da escrita.
(Vicente Martins. Construir Notícias, 46)

01) Analise as alternativas e marque a INCORRETA.
A) Trata-se de um único período, composto.
B) Caso o seguimento “o uso” (L.1) fosse substituído por “a utilização”, o vocábulo
C)
D)
E)

“necessário”
A locução “na medida em que” (L.1) poderia ser alterada para “à medida que” sem alterar o
sentido da informação.
A palavra “que” (L.4) tem como referente semântico “habilidades”.
O vocábulo “lexical” possui oito fonemas.

02) O termo destacado em, “É preciso desconfiar do mito de que a sintaxe esconde visões de
mundo dos povos que falam um idioma” exerce a função de :
A)
B)
C)
D)
E)

Objeto direto.
Sujeito.
Predicativo do sujeito.
Complemento nominal.
Objeto indireto.

Leia o fragmento de texto para responder à questão 03.
"A seu turno a gramática abria-se como um cofre de confeitos pela Páscoa. Cetim cor de céu e açúcar.
Eu escolhia a bel-prazer os adjetivos, como amêndoas adocicadas pelas circunstâncias adverbiais da
mais agradável variedade; os amáveis substantivos voavam-me à roda, próprios e apelativos, como
criaturinhas de alfenim alado; a etimologia, a sintaxe, a prosódia, a ortografia, quatro graus de doçura da
mesma gustação. Quando muito, as exceções e os verbos irregulares desgostavam-me a princípio;
como esses feios confeitos crespos de chocolate: levados à boca, saborosíssimos."
POMPÉIA, Raul. "O Ateneu". São Paulo: FTD, 1991. p. 44

Julgue os itens seguintes, colocando V para as proposições verdadeiras e F para as falsas,
considerando aspectos linguísticos e gramaticais:
1. ( ) O narrador gostava de etimologia, de sintaxe, de prosódia nem de ortografia.
2. ( ) O termo destacado em, "criaturinhas de alfenim alado" mantém uma relação sinonímica com
"ter asas" e "voar".
3. ( ) A expressão 'bel-prazer', (L.2), tem como plural, "bel-prazeres"
4. ( ) O pronome "me" em 'voavam-me', (L.3), e 'desgostavam-me', (L.6), apresentam o mesmo
comportamento sintático.
03) A sequência correta é:

A)
B)
C)
D)
E)
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F–F–F–V
V–F–V–F
F–V–V–V
F–F–V–V
V–V–V–F
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Texto
Um estudo com mais de 1700 pessoas feito pelo Instituto para Avanço da Saúde nos Estados Unidos
concluiu que comportamentos e emoções altruístas produzem algo chamado de "helper's high", o "barato
de quem ajuda", que alivia desordens relacionadas ao estresse tais como enxaquecas e até mesmo as
dores que acompanham transtornos mais sérios, como lúpus e esclerose múltipla.
As pessoas que se exercitam vigorosamente também descrevem sentir um "barato" durante uma
sessão de exercícios e uma sensação de calma e liberação do estresse logo em seguida. Novas
tendências revelam que esses mesmos benefícios podem ser produzidos por uma atividade que requer
muito menos esforço físico: ajudar os outros. O serviço desinteressado, assim como exercícios físicos,
estimula a produção de endorfinas, as substâncias corporais analgésicas. Nossos próprios opiáceos
naturais produzem gostosas sensações que surgem através do altruísmo. (...)
(Susan Andrews. "Época", 22/05/06.)

04) Indique a alternativa que contém um título coerente para o texto:
A) Estudos revelam altruísmo.
B) O altruísmo previne doenças graves.
C) Endorfina - uma nova descoberta americana.
D) Altruístas são menos suscetíveis às doenças.
E) Fazer o bem faz bem.
05) Assinale a alternativa verdadeira em relação ao conteúdo do texto:
A) Estudos mostram que a satisfação de ajudar os outros estimula no organismo humano
a produção de substâncias responsáveis pelo alívio de certas dores físicas.

B) Estudos norte-americanos revelaram que enxaquecas, lúpus e esclerose múltipla
poderão ser curados por meio de um tratamento denominado "helper's high".

C) Nos Estados Unidos, um estudo comprovou que as enxaquecas, lúpus e esclerose
múltipla são consequências do estresse.

D) Um estudo com 1700 pessoas, realizado nos Estados Unidos, comprovou que
altruísmo aliado a exercícios vigorosos produzem alívio para dores físicas.

E) O Instituto para Avanço da Saúde nos Estados Unidos, num estudo com mais de 1700

pessoas, concluiu que exercícios físicos devem ser substituídos pela prática de
altruísmo, no combate às dores.

EM – MATEMÁTICA
06) Um pesquisador censitário verificou que certa família de classe média gasta 22% de
sua renda mensal com a educação de seus filhos. Se o gasto mensal com educação
é de R$ 660,00, a renda mensal desta família é:

A) R$ 1.200,00

B) R$ 3.300,00

C) R$ 3.000,00

D) R$ 2.800,00

E) R$ 2.200,00

07) Uma caixa d´água tem a forma de um paralelepípedo retângulo de 4 m de
comprimento, 3 m de largura e 1 m de altura. Estando ela completamente cheia,
quantos baldes de 8 litros deverão ser retirados, para que ela fique com metade de
seu conteúdo?

A) 500

B) 750

C) 600
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D) 1.500

E) 1.000
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08) Em uma reunião, 60% das pessoas são homens, e 30% das pessoas usam óculos. Se
15% das mulheres usam óculos, a proporção de mulheres entre as pessoas que
usam óculos é de:

A) 12%

B) 20%

C) 36%

D) 15%

E) 24%

09) Foi realizada uma campanha de vacinação em mulheres entre 15 e 29 anos, que, para
ter êxito, deveria atingir pelo menos 95% das mulheres nessa faixa etária, sendo
incluídas nesse total até mesmo as que tivessem sido vacinadas anteriormente. Um
município com 60 mil mulheres, nessa faixa etária, obteve êxito, tendo sido
aplicadas pelo menos, (VACINAS)

A) 50.000

B) 55.000

C) 57.000

D) 53.000

E) 56.000

Uma caixa d'água tem forma de paralelepípedo reto e mede 5,0 m de comprimento,
60 cm de largura e 60 cm de altura.
10) O volume dessa caixa d'água é, em m³,

A) 81,5

B) 16

C) 1,8

D) 18

E) 180

EM – CONHECIMENTOS GERAIS
11) A história vem mostrando que os países que saem na frente no
desenvolvimento de tecnologias de base e busca de novas formas de
energia, têm mais chance de se tornarem potências econômicas. O Brasil é
um dos primeiros lugares em uso de energias limpas. Entende-se por energia
limpa:
A) Baseadas apenas no uso da água.
B) Produzidas por geradores eólicos.
C) Derivadas de fontes naturais, como a lenha e o carvão vegetal e mineral.
D) Poluem menos e fazem menos mal ao clima e à saúde humana.
E) Garantem sua renovação e reposição com a ajuda da tecnologia
moderna.
12) Os animais são seres vivos que nascem, crescem, morrem e possuem a
capacidade de reprodução, sendo que cada espécie possui suas
características próprias. Os animais que não são domesticados pelos seres
humanos são chamados de animais:
A) silvestres. B) domésticos.

C) em extinção.

D) de estimação. E) n.d.a.

13) “Um vírus identificado pela primeira vez no país em abril de 2015 tem
colocado o Ministério da Saúde em alerta. Essa doença, transmitida pelo
mosquito Aedes Aegypti, está relacionada ao aparecimento de inúmeros
casos de microcefalia espalhados pelo país.” A doença descrita
anteriormente é:
A) Zika.
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B) Malária.

C) Dengue.
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D) Chikungunya.

E) n.d.a.

14) Sobre Oscar Niemeyer, é correto afirmar que se destacou no cenário nacional
e mundial por ter sido um excelente.
A) pintor.
B) político.
C) escritor.
D) arquiteto.
E) jornalista.
15) O Gentílico de Vista Serrana é:
A) Boa Vista.
B) Vista Boa.
C) Vista-Serranense.
D) Vista-Serrabonita.
E) Vista Boa.

INFORMÁTICA
16) Para se alternar entre janelas abertas no Windows, utiliza-se a barra de tarefas,
sendo necessário, apenas, clicar com o mouse no botão que representa a janela
para a qual se deseja alternar. Caso o mouse não esteja disponível, podemos usar o
teclado digitando:
A) ALT + TAB
B) ALT + CTRL
C) ALT + SHIFT
D) CTRL + TAB
E) CTRL + SHIFT

17) As teclas (ou combinações) <F1>, <ALT+TAB>, <CTRL+X>, <CTRL+C>, <CTRL+V>,
CTRL+Z> têm, respectivamente, a função de:

A)
B)
C)
D)
E)

ajuda, avançar, imprimir, copiar, colar, desfazer
ajuda, alterar, recortar, colar, copiar, desfazer
ajuda, alterar, recortar, copiar, colar, imprimir
ajuda, alternar entre janelas, recortar, copiar, colar, desfazer
ajuda, alternar entre janelas, imprimir, copiar, desfazer

18) Sobre o Microsoft Office Word, assinale a alternativa correta:
A) A criação automática de um sumário é feita ao se utilizar estilos de fonte.
B) Insere automaticamente uma quebra de página quando se atinge o final de uma página.
C) O comando “Limpar Formatação” permite a remoção de realce de texto.
D) O espaçamento simples entre linhas acomoda a menor fonte nesta linha.
E) Quebras de seção são utilizadas para se iniciar uma nova página em branco.
19) Sobre o Microsoft Office Excel, assinale a alternativa correta.
A) A fórmula =SOMA(A2:A3;15) soma os valores nas células A2 e A3 e adiciona 15.
fórmula
=SOMA("49")soma
irá gerar
um valor
erro como
resultado.
B) AAfórmula
=SOMA(A2:A4)
os valores
nasde
células
A2 e A4.
fórmula
=SOMA("5";15;VERDADEIRO)
apresentará
C) AAfórmula
=SOMA(A2:A4)
soma os valores nas
células A2 oe valor
A4. 15 como resultado.
A
fórmula
=SOMA(1:3)
apresenta
como
resultado
a
soma
dos números de 1 até 3.
D)
E) A fórmula =SOMA(A2:A4) soma os valores nas células A2 e A4.
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20) Sobre a Internet, e-mail e programas associados, considere as afirmativas a seguir:
I. O Google Chrome é um navegador Web.
II. O endereço www.bing.com pertence a uma página de buscas.
III. Um endereço de e-mail válido contém o símbolo @ em sua formação.
IV. No Google, a busca de preços é feita com o símbolo #.
Assinale a alternativa correta.
A) Somente as afirmativas I e II são corretas.
B) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
C) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

D) Somente
Somenteasasafirmativas
afirmativas
I, III,eIIIIIe são
III são
corretas.
corretas.
Somente
as
afirmativas
II,
III
e
IV
são
corretas.
E)
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