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       Nome do (a) Candidato (a) Número de Documento 

 
 

  Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 

Língua Portuguesa e Interpretação de Texto  
Raciocínio Lógico 
Legislação 
Conhecimentos Específicos 

05 
05 
05 
05 

Total de questões 20 

  

   INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de 
questões completo ao fiscal. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou 
preta, ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada 
questão, preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas 
calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material 
de consulta. 

 O tempo de duração da prova será de até 02 (duas) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 30 minutos, contada do seu efetivo início. 

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente 
preenchido e assinado, e o CADERNO DE QUESTÕES. 

 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de 
acompanhar os fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, 
simultaneamente, depois de concluído. 

 O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE 
APLICAÇÃO DE PROVA, NÃO PODENDO PERMANECER NAS DEPENDÊNCIAS DESTE, BEM 
COMO NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS. 

 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emite qualquer som.  

Destaque aqui 
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Marque aqui as suas respostas: 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

 

 



LÍNGUA PORTUGUESA E INTERPRETAÇÃO DE 
TEXTO 
_____________________________________________ 
 

Para responder às questões 1 e 2, leia atentamente 

o texto que segue. 

Grito Negro 

Eu sou carvão! 
E tu arrancas-me brutalmente do chão e fazes-me tua 
mina, patrão. 
 
Eu sou carvão! 
E tu acendes-me patrão, 
para te servir eternamente como força motriz mas 
eternamente não, patrão. 
 
Eu sou carvão 
e tenho que arder, sim 
e queimar tudo com a força da minha combustão. 
 

Eu sou carvão 
tenho que arder na exploração 
arder até as cinzas da maldição 
arder vivo como alcatrão, meu irmão 
 até não ser mais a tua mina, patrão 
 
Eu sou carvão 
Tenho que arder 
queimar tudo com a força da minha combustão 
 
Sim! 
Eu serei o teu carvão, patrão! 
 
José Craveirinha. In: Mário de Andrade (org.). Antologia temática de 

poesia africana. 3. ed. Lisboa: Instituto Cabo-verdeano do Livro, 1980. 

v. 1, p. 180. 

 

1) Assinale a alternativa CORRETA referente ao 

texto. 

a) A poesia de Craveirinha exterioriza impressões do 

sujeito lírico sobre sua própria condição de indivíduo 

explorado por meio de uma analogia estabelecida 

entre o eu que se expressa e o “carvão”, podendo 

ser considerado um poema de denúncia social. 

b) Grito Negro de José Craveirinha apresenta um eu 

lírico que expressa sua insatisfação quanto a sua 

realidade trabalhista, relatando fatos cotidianos de 

seu contexto, sendo possível dizer que se trata de 

um texto de gênero discursivo narrativo, haja vista o 

relato tecido pelo escritor. 

c) A poesia, gênero literário capaz de representar/recriar 

de maneira poética a realidade concreta do ser 

humano, apresenta impressões sensoriais e 

linguagem denotativa capazes de interagir 

socialmente com fins de intervenção social. 

d) Nenhuma das alternativas. 

 

2) Assinale a alternativa INCORRETA quanto as 

questões linguísticas do texto. 

a) Apesar da poesia possuir o recurso denominado 

“licença poética”, é possível dizer que Grito Negro 

apresenta uma espécie de erro linguístico, pois, 

conforme a Gramática da Língua Portuguesa, o 

pronome “te” (linha 6) deveria ser substituído por 

“lhe”, em virtude daquele ser um pronome pessoal 

oblíquo tônico, enquanto este pertence à 

classificação de pronome oblíquo átono por exercer 

função de objeto direto. 

b) Na poesia, o eu lírico está na primeira pessoa do 

singular, tendo em vista a apresentação das 

impressões que ele possui de sua própria condição 

de explorado e o uso de pronomes tais como “eu” e 

“me”. 

c) As palavras “carvão” e “mina” possuem uma relação 

direta na medida em que apresentam significações 

figuradas, utilizadas na descrição daquilo que o eu 

lírico representa para seu patrão 

d) Nenhuma das alternativas. 

 

Para responder às questões 3 a 5, leia o texto 
que  segue. 

 
Um certo tipo de função psicológica é talvez a 

primeira coisa que nos ocorre quando pensamos no 
papel da literatura. A produção e a fruição desta se 
baseiam numa espécie de necessidade universal de 
ficção e de fantasia, que de certa forma é coextensiva 
ao homem, por aparecer invariavelmente em sua vida, 
como indivíduo e como grupo, ao lado da satisfação das 
necessidades mais elementares. E isto ocorre no 
primitivo e no civilizado, na criança e no adulto, no 
instruído e no analfabeto. A literatura propriamente dita 
é uma das modalidades que funcionam como resposta a 
essa necessidade universal, cujas formas mais 
humildes e espontâneas de satisfação talvez sejam 
coisas como a anedota, a adivinha, o trocadilho, o rifão. 
Em nível complexo surgem as narrativas populares, os 
contos folclóricos, as lendas, os mitos. No nosso ciclo 
de civilização, tudo isto culminou de certo modo nas 
formas impressas, divulgadas pelo livro, o folheto, o 
jornal a revista: poema, conto, romance, narrativa 
romanceada. Mais recentemente ocorreu o boom das 
modalidades ligadas à comunicação oral, propiciada 
pela técnica: fita de cinema, [...] história em quadrinhos, 
telenovela. Isto, sem falar no bombardeio incessante da 
publicidade, que nos assalta de manhã e à noite, 
apoiada em elementos de ficção e de poesia e em geral 
da linguagem literária. 

Portanto, por via oral ou visual, sob formas curtas 
e elementares, ou sob complexas formas extensas, a 
necessidade de ficção se manifesta a cada instante; 
aliás, ninguém pode passar um dia sem consumi-la, 
ainda que sob a forma de palpite na loteria [...]. 

 
Antonio Cândido. A literatura e a formação do homem. Revista 
Ciência e Cultura, set. 1972, p. 804. 

 

 

 

 



3) Assinale a alternativa CORRETA em relação ao 
texto. 

a) Antonio Candido, estudioso da literatura, opina sobre 
a relevância da poesia no processo de civilização e 
formação da humanidade. 

b) Ao afirmar que a poesia é coextensiva ao homem 
por aparecer invariavelmente em sua vida, o autor 
indica que a poesia representa um recurso literário 
supérfluo para que se estabeleça as relações 
sociais convencionais entre a humanidade e seu 
contexto existencial. 

c) No excerto do artigo escrito por Antonio Candido, 
publicado na década de 1970, é possível observar a 
defesa da literatura como uma das formas de se 
satisfazer a necessidade de sistematização da 
fantasia pelo ser humano. 

d) Nenhuma das alternativas. 
 

4) Assinale a alternativa INCORRETA com relação 
ao texto. 

a) Antes do boom (linha 20) das modalidades 
relacionadas à linguagem oral, a humanidade 
usufruía apenas de formas literárias mais simples 
como a poesia e a narrativa romanceada. 

b) Ao utilizar a expressão “No nosso ciclo de 
civilização” (linha 16  e 17), Candido se refere a um 
conjunto de características sociais, políticas, 
econômicas, culturais e tecnológicas, ou seja, a um 
estado em que se encontra a humanidade. 

c) O desenvolvimento de técnicas e das tecnologias 
propiciou a propagação de diversos gêneros textuais 
antes inexistentes. 

d) Nenhuma das alternativas. 
 
5) Analise as proposições a seguir. 
I- As palavras – nível - (linha 15) e necessidade - 

(linha 4) integram o mesmo grupo de palavras 
conforme sua tonicidade. 

II- As palavras – ficção - (linha 5) e – é - (linha   1) 
correspondem a mesma classificação quanto à 
tonicidade, em virtude de constituírem o grupo 
de palavras oxítonas. 

III- Os vocábulos - jornal - (linha 19) e talvez - (linha 
1) pertencem ao grupo das palavras oxítonas, 
uma vez possuírem a penúltima sílaba tônica. 

IV- A palavra - psicológica - (linha 1)  é  uma  palavra 
proparoxítona e as palavras que pertencem a 
essa classificação são todas acentuadas. 
 

Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas II, III e IV. 
b) Apenas I e IV. 
c) Apenas I, II e IV. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
_____________________________________________ 
 
6) João tem uma caixa com 40 bolinhas de gude. 

Ele e seu amigo resolveram organizar as bolinhas 
em 8 fileiras. A primeira fila tem uma bolinha, a 
segunda tem duas bolinhas, a terceira tem três 
bolinhas, a quarta tem quatro bolinhas, e assim 
sucessivamente até a oitava fila, a qual tem oito 
bolinhas. Qual a quantidade de bolinhas de gude 

que restou? 
a) 11 bolinhas. 
b) 8 bolinhas. 
c) 4 bolinhas . 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

7) Dois Bicho Preguiça, Robert e Marlon estavam 
juntos e começaram a caminhar em linha reta em 
direção a uma cachoeira distante. O Robert 
percorreu 40 metros por dia e demorou 12 dias 
para chegar na cachoeira . O Marlon só 
conseguiu percorrer 20 metros por dia e, 
portanto, chegou a cachoeira alguns dias depois 
de que seu amigo. Quando Robert chegou a 
cachoeira , teve que esperar seu amigo por mais : 

a) 12 dias. 
b) 8 dias. 
c) 6 dias. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

8) O Inverno no ano de 2018 iniciou em 21 de junho 
que caiu em uma sexta feira. Amanda faz 
aniversario 77 dias após o inicio do inverno em 
05 de Outubro. Seu aniversário caiu em uma: 

a) terça-feira. 
b) sexta-feira. 
c) quinta-feira. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

9) A sequência a seguir é formada por um padrão 
lógico matemático: 24; 32; 40; 48; Qual é o sétimo 
termo desta sequência? 

a) 56 
b) 72 
c) 84 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

10) Sabe-se que existe pelo menos um X que é Y. 
Sabe-se, também, que todo Y é Z. Segue-se, 
portanto, necessariamente que: 

a) todo Z é Y. 
b) todo Z é X. 
c) algum X é Z . 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
 
 

LEGISLAÇÃO 
____________________________________________ 

 

11) Conforme a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Art. 
14. Os sistemas de ensino definirão as normas 
da gestão democrática do ensino público na 
educação básica, de acordo com as suas 
peculiaridades e conforme os seguintes 
princípios: 

I - participação dos profissionais da educação e 
dos alunos da instituição na elaboração do 
projeto pedagógico da escola. 

II - participação das comunidades escolar e local 
em conselhos escolares ou equivalentes. 

Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) I e II. 



d) Nenhuma das alternativas. 

 
12) Segundo a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Art. 6º Complete a lacuna a seguir: 

    É dever dos pais ou responsáveis efetuar a 
matrícula das crianças na educação básica a 
partir dos_____________ anos de idade. 

a) 5 ( cinco) 
b) 6 ( seis) 
c) 4 ( quatro) 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

13) Conforme Lei nº 8.069, de 13 de julho de 

1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente Art. 

19. É direito da criança e do adolescente ser 

criado e educado no seio de sua família e, 

excepcionalmente, em família substituta, 

assegurada a convivência familiar e comunitária, 

em ambiente que garanta seu desenvolvimento 

integral. Com base nessa informação assinale a 

alternativa INCORRETA: 

a) Toda criança ou adolescente que estiver inserido em 
programa de acolhimento familiar ou institucional terá 
sua situação reavaliada, no máximo, a cada 3 (três) 
meses, devendo a autoridade judiciária competente, 
com base em relatório elaborado por equipe 
interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma 
fundamentada pela possibilidade de reintegração 
familiar ou pela colocação em família substituta, em 
quaisquer das modalidades previstas no art. 28 
desta Lei. 

b) A permanência da criança e do adolescente em 
programa de acolhimento institucional não se 
prolongará por mais de 2 (dois anos), salvo 
comprovada necessidade que atenda ao seu 
superior interesse, devidamente fundamentada pela 
autoridade judiciária. 

c) Será garantida a convivência da criança e do 
adolescente com a mãe ou o pai privado de 
liberdade, por meio de visitas periódicas promovidas 
pelo responsável ou, nas hipóteses de acolhimento 
institucional, pela entidade responsável, 
independentemente de autorização judicial. 

d) Nenhuma das alternativas. 

 
14) De acordo com a Lei nº 8.069, de 13 de julho 

de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente 
Art. 36. Complete a lacuna abaixo: 

 A tutela será deferida, nos termos da lei civil, a 
pessoa de até ______________anos incompletos. 

a) 21 ( vinte e um ) 
b) 18 ( dezoito ) 
c) 17 ( dezessete) 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
15) Conforme a Lei Orgânica do Munícipio de São 

Luiz do Paraitinga - SP Artigo 10 - É competência 
do Município de São Luiz do Paraitinga em 
conjunto com a União e o Estado de São Paulo: 

Assinale a alternativa INCORRETA: 

a) cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e 
garantia das pessoas portadoras de deficiência. 

b) promover programas de construção de moradias e a 
melhoria das condições habitacionais e de 

saneamento básico. 
c) registrar, acompanhar e fiscalizar a concessões de 

direitos de pesquisa e exploração de recursos 
hídricos e minerais em seu território. 

d) contratar com pessoa jurídica em débito com o 
sistema da seguridade social e prestar-lhe benefícios 
ou incentivos fiscais. 

 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 
 
 
16) No grupo dos mamíferos há predomínio de 

animais vivíparos, que são aqueles que se 
desenvolvem dentro do corpo materno com 
auxílio de anexos embrionários. Com relação à 
embriologia e aos anexos embrionários, marque 
a alternativa CORRETA. 

a. Na neurulação ocorre a formação do tubo nervoso, a 
partir da ectoderme, sendo o celoma uma estrutura 
que dará suporte ao tecido nervoso na formação 
embrionária. 

b. O âmnio é um anexo embrionário que possui função 
principal de nutrição do embrião, pois além de líquido 
armazena substâncias com valor energético. 

c. Na segmentação as células da blástula diferenciam-
se em dois folhetos germinativos ou embrionários, 
que são denominados mesoderma e endoderma. 

d. Nenhuma das alternativas. 
 
 
17) Observe o hemograma abaixo e de acordo com 

as informações contidas na tabela, marque a 
alternativa CORRETA. 

 

Valores do hemograma 
do individuo  

Valor normal de 
referência 

Hemácias: 5,1 milhões / 
mm

3
 

4,5 a 5,9 milhões / mm
3
 

Leucócitos: 18 mil / mm
3
 5 a 10 mil / mm

3
 

Plaquetas: 280 mil / mm
3
 200 a 400 mil / mm

3
 

 
a) Evidencia-se que o indivíduo poderá apresentar 

deficiência fisiológica no transporte de O2. 
b) Evidencia-se que o indivíduo pode estar passando 

por alguma infecção bacteriana em alguma parte do 
corpo. 

c) Evidencia-se que o indivíduo poderá passar por 
deficiência no processo de coagulação sanguínea. 

d) Evidencia-se que o indivíduo poderá apresentar 
problemas na distribuição de nutrientes para as 
células. 

 
 
18) “Devido ao esforço da girafa para comer as 

folhas das árvores mais altas o pescoço da 
mesma acabou crescendo, dessa forma, os seres 
vivos se adaptam as novas condições 
ambientais”. A afirmação acima resume a: 

a) Lei do uso e desuso de Lamark. 
b) Segunda lei de Mendel e refere-se à segregação 

independente. 
c) Teoria da evolução, através da seleção natural, de 

Darwin. 
d) Teoria Moderna ou sintética da evolução. 



 
 
19) Insetos hematófagos podem ser vetores de 

diversas doenças. Qual das doenças abaixo 
relacionadas possuem insetos como vetores? 

a) Dengue, leptospirose, doença de Chagas, 
Chikungunya e zika. 

b) Dengue, tétano, doença de Chagas,  Chikungunya 
e zika. 

c) Dengue, malária, doença de Chagas, 
Chikungunya e zika. 

d) Dengue, amebíase, tuberculose, Chikungunya e zika. 
 

 
20) Os organismos de um ecossistema podem 

ser organizados de acordo com as relações de 
alimentação existente entre eles. Sobre as 
cadeias e teias alimentares, marque a alternativa 
CORRETA: 

a) O primeiro nível de uma cadeia alimentar é sempre 
ocupado por um organismo heterotrófico, 
denominado produtor, pois é quem sintetiza a 
matéria orgânica que prosseguirá nos demais níveis 
da cadeia ou teia alimentares. Os produtores são 
sempre seres fotossintetizantes. 

b) Cada elo da cadeia alimentar constitui um nível 
trófico, sendo que os seres que se alimentam 
diretamente dos produtores são denominados 
consumidores primários, constituindo o segundo 
nível trófico. Os animais carnívoros são exemplos 
típicos de desse nível trófico. 

c) Em ambientes aquáticos, os produtores são seres 
microscópicos, principalmente bactérias autotróficas 
e algas que flutuam próximas a superfície, 
constituindo o fitoplâncton. 

d) Os decompositores são responsáveis por degradar a 
matéria orgânica. Esse processo é importante para 
que ocorra a reciclagem dos elementos químicos 
nas cadeias e teias alimentares. Dessa forma, os 
decompositores ocupam sempre o ultimo nível 
trófico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASCUNHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


