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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO
O território da África do Sul era vasto e
disputado. Abrangia 1,6 mil quilômetros entre
o Oceano Atlântico e o Oceano Índico.
Estendia-se por cerca de 960 quilômetros
desde a ponta sul, no Cabo das Agulhas, até o
ponto mais próximo da fronteira norte e do
Deserto de Kalahari, além de cobrir centenas
de quilômetros mais a nordeste até a fronteira
com o Zimbábue. Havia diferentes climas no
país, tanto amenos quanto severos. O território
também comportava montanhas íngremes e a
Grande Escarpada, extensões de valões e
planícies, uma rica faixa coberta de cana-de
açúcar em Natal, vinhedos e pomares nas terras
sombreadas da Montanha Table, além dos
ricos minérios, incluindo as maiores minas de
ouro do mundo em Johanesburgo, a cidade
interiorana situada no planalto. A África do Sul
assemelhava-se ao Quênia na mistura de
europeus e africanos – brancos abastados e
negros pobres – e no notável grupo de cidadãos
asiáticos bem-sucedidos. Sua história colonial
era mais longa, uma vez que o país resultava
da afluência de colonizadores brancos, já
antiga, originalmente da Holanda. Esses
colonizadores viveram por tanto tempo na
África do Sul que a mistura de idiomas deu
origem a uma nova língua, chamada de
“africâner”. Mais tarde, correntes de
colonizadores chegaram da França, em
pequenos grupos, e da Grã-Bretanha, em
grande número, além de judeus, que se
tornaram poderosos em Johanesburgo na época
em que a cidade administrou uma das mais
movimentadas bolsas de valores do mundo.
Durante os últimos duzentos anos, nenhum
outro país em todo o continente recebeu mais
imigrantes europeus do que a África do Sul.
(BLAINEY, Geoffrey. Uma Breve História do
Século XX, 2 ed. São Paulo: Fundamento,
2011, p. 188).
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QUESTÃO 01
De acordo com o autor do texto, analise os
itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:
I – O Zimbábue assemelhava-se à África do
Sul.
II – O território sul-africano era menor que o
do Quênia.
III – Na Cidade do Cabo havia as maiores
minas de ouro no mundo.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.
(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.

QUESTÃO 02
De acordo com o autor do texto, analise os
itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:
I – Os judeus não foram bem-recebidos na
África do Sul.
II – Na África do Sul predominava uma
população composta de negros ricos e brancos
pobres.
III – A África do Sul recebeu, ao longo de sua
história, um grande número de colonizadores
holandeses.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.
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QUESTÃO 03

QUESTÃO 06

De acordo com o autor do texto, analise os
itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:

Na oração “O território também comportava
montanhas íngremes”, o verbo “comportar”
está conjugado no:

I – O africâner é um dos idiomas mais antigos
do continente africano.

(A) pretérito imperfeito.

II – Colonizadores britânicos e franceses
também chegaram à África do Sul.

(C) pretérito mais-que-perfeito.

III – A África do Sul administrava a maior
bolsa de valores do mundo.

(B) pretérito perfeito.
(D) pretérito quase perfeito.
(E) pretérito super perfeito.

(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.

QUESTÃO 07

(C) Apenas o item III é verdadeiro.

São considerados tipos de advérbio, EXCETO:

(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.

(A) negação.

(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.

(B) intensidade.
(C) dúvida.

QUESTÃO 04

(D) tempo.

Na primeira parte do texto, o autor utiliza a
palavra “íngreme”. Assinale a alternativa que
apresenta um antônimo para tal palavra:

(E) certeza.

QUESTÃO 08

(A) declivoso.

São consideradas
EXCETO:

(B) escarpado.
(C) árduo.

tipos

de

conjunção,

(A) adversativas.

(D) empinado.

(B) aplicativas.

(E) reto.

(C) alternativas.
(D) explicativas.
QUESTÃO 05

(E) aditivas.

São consideradas antônimos da palavra
“notável”, EXCETO:
QUESTÃO 09

(A) vulgar.

(D) insigne.

Como se sabe, os numerais podem ser
classificados de diversas maneiras. Apresente
a alternativa que NÃO corresponde a um
numeral:

(E) decadente.

(A) cardinal.

(B) cadente.
(C) apodrecido.

(B) ordinal.
(C) multiplicativo.
(D) fracionário.
(E) oficial.
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QUESTÃO 10

QUESTÃO 13

No que se refere ao emprego da crase, analise
os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:

Assinale a alternativa que apresenta o
resultado correto para a seguinte operação
matemática:

I – Nós fomos à Belo Horizonte.

19 x 34 + 1.019
(A) 1.665.
(B) 1.675.
(C) 1.682.
(D) 1.685.
(E) 1.695.

II – Nós fomos à Bahia.
III – Nós fomos à Holanda.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.

QUESTÃO 14

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO
LÓGICO
QUESTÃO 11
Uma exposição de automóveis importados
recebeu no último ano 2.200 visitantes. Para o
próximo ano, a empresa responsável pelo
evento pretende aumentar o número de
visitantes em 25%. Se isso vier a ocorrer, podese afirmar que o número de visitantes será de:

Assinale a alternativa que apresenta
corretamente os números pares antecessor e
sucessor de 4.054.
(A) 4.055 e 4.056.
(B) 4.052 e 4.056.
(C) 4.052 e 4.053.
(D) 4.054 e 4.055.
(E) 4.062 e 4.066.
QUESTÃO 15

(C) 2.700.

No final do ano, uma chácara custava
R$ 5.600,00 de aluguel. No entanto, cobravase uma multa de 10% em caso de danificação
de algum móvel. Se houvesse um dano, o valor
a ser pago seria de R$:

(D) 2.750.

(A) 6.000,00.

(E) 2.860.

(B) 6.100,00.

(A) 2.600.
(B) 2.620.

(C) 6.150,00.
QUESTÃO 12

(D) 6.160,00.

Assinale a alternativa que apresenta
corretamente o resultado para a seguinte
operação com números decimais:

(E) 6.200,00.

11,5 + 10,9 + 4,8
(A) 25,6.

Uma equipe de futebol disputa 59 partidas por
ano. Se manter essa média, quantas partidas
terá disputado em 13 anos?

(B) 26,2.

(A) 757.

(C) 26,8.

(B) 767.

(D) 27,0.

(C) 772.

(E) 27,2.

(D) 775.

QUESTÃO 16

(E) 786.
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QUESTÃO 17

QUESTÃO 20

Assinale a alternativa que apresenta
corretamente o resultado para a seguinte
operação matemática:

Um par de chuteiras de futebol custa
R$ 260,00, mas a loja oferece um desconto de
25% caso sejam adquiridos dois pares. Se
alguém comprar os dois pares, pagará a quantia
de: (R$):

10,5 + 10%
(A) 11,55.

(A) 380,00.

(B) 10,55.

(B) 385,00.

(C) 10,50.

(C) 390,00.

(D) 11,50.

(D) 400,00.

(E) 12,00.

(E) 415,00.
QUESTÃO 18

Uma motocicleta custa R$ 20.000,00, mas o
proprietário oferece um desconto de 9% se o
pagamento for efetuado à vista. Se isso ocorrer,
o valor será de R$:
(A) 18.000,00.

ATUALIDADES
QUESTÃO 21
O renomado empresário brasileiro, Carlos
Ghosn, que estava em prisão domiciliar no
Japão, empreendeu fuga no final do ano de
2019. Assinale o país para o qual referido
empresário fugiu:
(A) Luxemburgo.

(B) 18.100,00.

(B) Líbia.

(C) 18.150,00.

(C) Líbano.

(D) 18.200.00

(D) México.

(E) 18.250,00.

(E) Marrocos.
QUESTÃO 19

Assinale a alternativa que apresenta
corretamente o resultado para a seguinte
operação com números decimais:
78,3 x 10,2
(A) 798,24.
(B) 798,56.
(C) 798,66.
(D) 799, 16.
(E) 799,66.

QUESTÃO 22
No início do mês de janeiro de 2020, os
Estados Unidos atacaram, por meio de drones,
a comitiva em que se encontrava, dentre outras
pessoas, um importante general iraniano,
Qasem Soleimani. Assinale o nome do país
onde referido ataque foi efetuado:
(A) Irã.
(B) Iraque.
(C) Afeganistão.
(D) Paquistão.
(E) Índia.
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(B) Japão.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
QUESTÃO 26
No MS Word 2010, em sua configuração
padrão, um recurso que agiliza a edição de
documentos é a inserção de trechos de
conteúdo reutilizável como título, autor e
outros campos e propriedades do documento.
Referido recurso está disponível no grupo
Texto da guia “Inserir” e é chamado de:

(C) Vietnã.

(A) Legenda.

(D) Tailândia.

(B) Sinopse.

(E) Paquistão.

(C) Partes Rápidas.

Na primeira quinzena de janeiro de 2020, uma
forte avalanche atingiu um país asiático
causando a morte de dezenas de pessoas.
Assinale a alternativa que apresenta
corretamente o nome de tal país:
(A) Bangladesh.

(D) Caixa de Texto.
QUESTÃO 24

(E) Rodapé.

Ainda na primeira quinzena de janeiro de
2020, um evento um tanto inusitado agitou os
bastidores do Vaticano, envolvendo o papa
emérito Bento XVI. Na verdade, o antigo
pontífice solicitou que seu nome fosse retirado
de um livro. Assinale a alternativa que
apresenta corretamente o assunto de que trata
referida obra:

No que se refere ao MS Excel 2010, assinale a
alternativa que apresenta a função da tecla de
atalho CTRL+3

(A) a questão do celibato.

(C) Aplica ou remove tachado.

(B) o extremismo islâmico.

(D) Insere a data atual.

(C) a energia nuclear.

(E) Alterna entre ocultar e exibir objetos.

QUESTÃO 27

(A) Aplica ou remove formatação em itálico.
(B) Aplica ou remove sublinhado.

(D) a questão imigratória.
(E) o aquecimento global.

QUESTÃO 28

Um incêndio catastrófico tem destruído parte
considerável de um país nos últimos meses.
Assinale a alternativa que apresenta
corretamente o nome de tal país:

Em um arquivo editado MS Power Point 2010,
em sua configuração padrão, há 19 (dezenove)
slides com o fundo branco. Assinale a
alternativa que apresenta o modo de exibição
indicado para alterar a cor do fundo de todos
os slides da apresentação:

(A) Áustria.

(A) Slide simples.

(B) Indonésia.

(B) Slide duplo.

(C) Brasil.

(C) Slide de design.

(D) Austrália.

(D) Slide de layout.

(E) Egito.

(E) Slide mestre.

QUESTÃO 25
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No que se refere à formatação de um
documento MS Word (BR) em colunas, analise
os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 31
No que se refere às noções de primeiros
socorros em crianças, analise os itens a seguir
e, ao final, assinale a alternativa correta:

I – É possível exibir uma linha vertical entre as
colunas automaticamente.

I – Para estancar hemorragia deve-se usar borra
de café.

II – Todos os espaços entre as colunas devem
ser iguais.

II – Em caso de perfuração com faca em
abdômen, não se deve tentar removê-la do
corpo da vítima. Deve-se levá-la ao pronto
socorro com a peça.

III – O número máximo de colunas é 4 na
orientação “retrato” e 6 na orientação
“paisagem”.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.

QUESTÃO 30
Como se sabe, ao realizar pesquisas na
internet, o Google permite a busca por frases
exatas quando colocadas entre aspas duplas.
Nesse sentido, o Google trabalha com um
caractere especial que permite a busca por uma
frase mesmo que não se conheça uma ou mais
palavras dessa frase. Qual caractere é esse?
(A) >
(B) ^
(C) *
(D) :
(E) +

III – Em caso de crise convulsiva, deve-se
puxar a língua da criança com a mão.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.

QUESTÃO 32
Ainda sobre noções de primeiros socorros em
crianças, analise os itens a seguir e, ao final,
assinale a alternativa correta:
I – Nos ferimentos onde há sangramento, devese comprimir o local afetado com gaze limpa
até que a vítima pare de sangrar.
II – Em caso de pequeno corte, deve-se lavar o
ferimento com água e sabão, retirando a
sujeira.
III – Em caso de queimadura, deve-se
umedecer a região queimada com compressas
de água fria para aliviar a dor.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.
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QUESTÃO 33

QUESTÃO 35

Em se tratando especificamente de
queimaduras, analise os itens a seguir e, ao
final, assinale a alternativa correta:

No que se refere aos jogos e brincadeiras,
analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:

I – Se uma pessoa estiver com as roupas
queimando, deve-se pegar uma toalha ou
cobertor e tentar abafar o fogo.

I – Dentro e fora da escola, a brincadeira e o
jogo ocupam um lugar de destaque no
cotidiano infantil.
II – O jogo pode ser pensado como um
fenômeno constituído por atividades lúdicas e
ser o provocador das relações entre as pessoas
e delas com o meio ambiente.
III – A partir do momento em que a criança é
capaz de imaginar, ela torna-se capaz de
desenvolver a sua expressividade por meio de
diferentes formas.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.

II – Uma criança pode entrar em pânico e
começar a correr, podendo aumentar as
chamas.
III – Deve-se tentar acalmar a criança,
mantendo-a no chão e chamar o médico.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.

QUESTÃO 34
No que se refere ao Estatuto da Criança e do
Adolescente, analise os itens a seguir e, ao
final, assinale a alternativa correta:
I – As crianças e os adolescentes não devem ter
preferência nas políticas públicas.
II – Reconhece que as crianças e os
adolescentes como sujeitos de direito e oferece
proteção integral a eles.
III – Reconhece a condição peculiar da criança
e do adolescente como pessoas já prontas para
a sociedade.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.

QUESTÃO 36
São considerados jogos escolares, EXCETO:
(A) Caixa Surpresa.
(B) Pneus.
(C) Arremesso.
(D) Puxa e Rasga.
(E) Caminho Colorido.
QUESTÃO 37
No que se refere aos jogos e brincadeiras,
analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:
I – O brinquedo tem função lúdica e educativa.
II – O jogo impossibilita que as crianças
adentrem em mundos que se encontram no seu
imaginário.
III – Os jogos são apenas brincadeiras, jamais
meios de aprendizagem.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.
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QUESTÃO 38
São fundamentos
EXCETO:

da

Inclusão

Escolar,

(A) Diversidade.
(B) Cidadania.
(C) Homogeneidade.
(D) Pluralidade.
(E) Sustentabilidade.
QUESTÃO 39
Sobre os objetivos da Educação Inclusiva,
considere os itens a seguir e, ao final, assinale
a alternativa correta:
I – Articulação intersetorial na implementação
das políticas públicas.
II – Segregação social.
III – Atendimento educacional especializado.
IV – Participação da família e da comunidade.
(A) Apenas os itens I e IV são verdadeiros.
(B) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
(C) Apenas os itens I, II e III são verdadeiros.
(D) Apenas os itens I, III e IV são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.
QUESTÃO 40
De acordo com a Lei n. 9.394/1996 (LDB),
analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:
I – Os pais devem efetuar a matrícula das
crianças na educação básica a partir dos 4
(quatro) anos de idade.
II – O ensino é livre à iniciativa privada,
independentemente de qualquer condição.
III – Os municípios estão incumbidos de baixar
normas complementares para o seu sistema de
ensino.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.
Auxiliar de Desenvolvimento do Ensino Básico

Página 8 de 8

