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Língua Portuguesa

Leia o texto abaixo e responda as questões 1, 2 e 3: 

Abdulrazak Gurnah, romancista tanzaniano, ganha Prêmio Nobel de Literatura 2021

Anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira (7) pela Academia Sueca.

Por g1, em 07/10/2021, 08h01

Abdulrazak Gurnah, romancista tanzaniano, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura 2021. O anúncio foi
feito na manhã desta quinta-feira (7) pela Academia Sueca.

Segundo a Academia,  o prêmio foi  concedido "por  sua penetração intransigente e  compassiva  dos
efeitos do colonialismo e do destino do refugiado no abismo entre culturas e continentes".

"Seus romances fogem de descrições estereotipadas e abrem nossos olhares para uma África Oriental
culturalmente diversificada, desconhecida para muitos em outras partes do mundo", afirmou a Academia.

Gurnah nasceu em 1948 e cresceu na ilha de Zanzibar, chegando na Inglaterra na década de 1960
como refugiado. O romancista começou a escrever aos 21 anos de idade e publicou dez livros e diversos
contos ao longo da carreira. A temática de refugiados é a base de todo seu trabalho.

O romancista  é  conhecido sobretudo pelo  livro  "Paradise",  de  1984,  ambientado no leste  da África
durante a Primeira Guerra Mundial. A obra foi finalista na época do Booker Prize de ficção.

Seu livro  de estreia  ("Memory of  Departure")  foi  lançado em 1987 e  conta  a história  de um jovem
talentoso que tenta uma nova vida sob a proteção do tio em Nairobi, mas em vez disso, é humilhado e
precisa retornar para sua família problemática, incluindo um pai alcoólatra e uma irmã que é forçada a se
prostituir.

"Pilgrims Way" (1988) e "Dottie" (1990) foram os livros seguintes do romancista. Sua obra mais recente,
"Afterlives", foi lançada em 2020, e conta a história de Hamza, um jovem que é forçado a ir para a guerra
ao lado dos alemães e se torna dependente de um oficial que o explora sexualmente.

Gurnah  atuava  como Professor  de Inglês  e  Literaturas  Pós-coloniais  na  Universidade  de  Kent,  em
Canterbury, aposentando-se recentemente.

(https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2021/10/07/abdulrazak-gurnah-ganha-premio-nobel-de-literatura-2021.ghtml)

Questão 01
Assinale a alternativa correta, de acordo com o texto:

A) Um romancista indiano ganhou o Prêmio Nobel de Literatura de 2021.
B) O ganhador do prêmio somente trabalhava como escritor, dedicando-se a escrita de seu livro. 
C) Nunca tendo escrito uma obra, o ganhador surpreendeu as expectativas e levou o prêmio. 
D) O último livro do autor foi lançado em 2020.

Questão 02
Analise o trecho abaixo:

“Abdulrazak Gurnah, romancista tanzaniano, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura 2021.”

No excerto, há a presença de:
A) vocativo
B) aposto explicativo
C) aposto enumerativo
D) aposto comparativo



Questão 03
Analise o excerto abaixo:

“Seus romances fogem de descrições estereotipadas (...)”

No trecho, as palavras estão classificadas, respectivamente, como:
A) pronome, substantivo, verbo, preposição, substantivo e adjetivo.
B) pronome, verbo, substantivo, preposição, adjetivo e pronome.
C) substantivo, artigo, verbo, interjeição, substantivo e adjetivo.
D) substantivo, pronome, verbo, preposição, adjetivo e substantivo.

Leia o poema de Carlos Drummond de Andrade e responda as questões 4, 5 e 6: 

No Meio do Caminho

Carlos Drummond de Andrade

No meio do caminho tinha uma pedra
Tinha uma pedra no meio do caminho
Tinha uma pedra
No meio do caminho tinha uma pedra

Nunca me esquecerei desse acontecimento
Na vida de minhas retinas tão fatigadas
Nunca me esquecerei que no meio do caminho
Tinha uma pedra
Tinha uma pedra no meio do caminho
No meio do caminho tinha uma pedra.

(https://armazemdetexto.blogspot.com/2017/08/.html)

Questão 04
Analise a citação:

“No meio do caminho tinha uma pedra”

As palavras destacadas exercem a função de:
A) hipérbole
B) antítese
C) metáfora
D) pleonasmo

Questão 05
Analise o trecho abaixo:

“Tinha uma pedra.”

A palavra destacada é classificada como:
A) artigo definido
B) artigo indefinido
C) pronome indefinido
D) adjetivo

Questão 06
Analise o título do poema:

“No meio do caminho”

De acordo com o poema, a palavra em destaque é uma analogia:



A) da vida.
B) do campo
C) da casa.
D) do tempo

Questão 07
Assinale a opção que apresenta a figura de linguagem presente na oração abaixo:

“Julia achava-o feio e bonito ao mesmo tempo.”

A) metonímia
B) hipérbole
C) eufemismo
D) paradoxo

Questão 08
Analise a oração abaixo:

“Cheguei em casa, fui dormir.”

A frase acima pode ser classificada como:
A) Oração Subordinada Substantiva
B) Oração Coordenada Sindética
C) Oração Coordenada Assindética
D) Oração Subordinada Adverbial

Questão 09
Analise a oração abaixo:

“Conforme prometeu, pagará a conta hoje.”

A frase acima pode ser classificada como:
A) Oração Coordenada
B) Oração Subordinada Adjetiva
C) Oração Subordinada Substantiva
D) Oração Subordinada Adverbial

Questão 10
Marque a opção que preenche corretamente as lacunas:

“ ________ medida que o tempo passa, ficamos mais conscientes.
Saímos ______ tarde.
Essa é _______ casa do Jorge.”

A) à – a – à 
B) à – à – a 
C) a – à – à 
D) a – a – à 

Matemática

Questão 11
É correto afirmar que:

a) A matriz unitária é uma matriz quadrada que possui todos os elementos da diagonal principal iguais a
1 e os demais elementos iguais a 0;
b) Duas matrizes A = [aij]mxn e B = [bij]nxm são opostas se, e somente se, aij = bji ;
c) Uma matriz é quadrada quando o número de linhas é igual ao número de colunas.
d) Uma matriz é dita nula se todos os seus elementos são diferentes de zero.



Questão 12
Dada a função f(x) = 2x+4, o domínio {2, 3, 4}, o contradomínio composto por números inteiros entre -2 e
20, o conjunto imagem será:

a) {8, 10, 12}
b) { 2, 3, 4}
c) {-2, 0, 2, 20}
d) {-2, -1, 0 ,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20}

Questão 13
Considerando um triângulo retângulo com hipotenusa de 8 cm e um ângulo interno de 30º, qual será a
medida do cateto oposto a 30º?

 30° 45° 60°

Sen θ
1
2

√2
2

√3
2

Cos θ
√3
2

√2
2

1
2

Tg θ
√3
3

1 √3

Tabela de valores trigonométricos

a) 2cm;
b) 7cm;
c) 5cm;
d) 4 cm.

Questão 14
Considerando os conjuntos A ={A,B,C,D, E} e B={A, E, I, O, U}, A∩B será:

a) A∩B = {A,B ,C, D, E, I, O, U}
b) A∩B = {A E, I, O, U}
c) A∩B = {A, E}
d) A∩B = {A,B,C,D, E}

Questão 15
Um quadrado é:
a) Um retângulo;
b) Um paralelogramo;
c) Um Polígono
d) Todas as alternativas estão corretas.

Conhecimentos Gerais e Atualidades

Questão 16
O Município de Bombinhas é uma península que avança para o Oceano Atlântico e possui ao todo:
A) 39 Praias
B) 31 Praias
C) 29 Praias
D) 32 Praias

Questão 17
Analisando o brasão do Estado de Santa Catarina, o animal que segura em sua garra direita uma chave
e com a esquerda uma âncora, é o (a):
A) Tigre
B) Leão



C) Águia
D) Gavião

Questão 18
Assinale a alternativa correta em relação a constituição da República Federativa do Brasil.
A) Não haverá penas de caráter perpétuo.
B) Fica assegurado ao trabalhador o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, dois terços a
mais do que o salário normal.
C) A idade mínima para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador é trinta e dois anos.
D) São admissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos quando de fato for constatado o
crime.

Questão 19
A guerra do Contestado foi um conflito que ocorreu na fronteira dos estados de Santa Catarina e do
Paraná, tal conflito ocorreu no período de:
A) 1910 á 1914
B) 1912 á 1916
C) 1909 á 1916
D) 1010 á 1915

Questão 20
Realizado  a  cada  10  anos,  o  Censo  Demográfico  constitui  a  principal  fonte  de  referência  para  o
conhecimento das condições de vida da população em todos os municípios do País. Adiado devido a
Pandemia de Covid-19,  o  Censo tem previsão para  ser  realizado em 2022,  sendo que o último já
realizado ocorreu no ano de:
A) 2011
B) 2012
C) 2010
D) 2009

Conhecimentos Específicos

Questão 21
Com relação ao Referencial  Curricular  Nacional  para a Educação Infantil  (RCNEI),  assinale  falso (F)  ou
verdadeiro (V) para as seguintes afirmativas.

(     ) De  acordo  com o  Ministério  da  Educação  (MEC),  o  RCNEI  deve  ser  compreendido  como  uma
ferramenta de orientação e estímulo à reflexão, e não como um manual com instruções a serem
seguidas.

(     ) O  RCNEI  é  composto  por  três  volumes  que  pretendem  contribuir  para  o  planejamento,
desenvolvimento e avaliação de práticas educativas além da construção de propostas educativas que
respondam às demandas das crianças e seus familiares nas diferentes regiões do país.

(     ) O  RCNEI  constitui-se  em  um  conjunto  de  referências  e  orientações  pedagógicas  que  visam  a
contribuir  com a implantação ou implementação de práticas educativas de qualidade que possam
promover e ampliar as condições necessárias para o exercício da cidadania das crianças brasileiras.

(     ) Considerando-se as especificidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas das crianças de zero a
seis anos, “o atendimento aos cuidados essenciais associados à sobrevivência e ao desenvolvimento
de sua identidade” é considerado um dos princípios que pode contribuir para o estímulo do exercício
da cidadania.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
A) V,V,F,V
B) V,F,F,V
C) V,V,V,V
D) F,F,V,F



Questão 22
De  acordo  com o  Referencial  Curricular  Nacional  para  a  Educação  Infantil  (RCNEI),  a  organização  de
situações  de  aprendizagens  orientadas  ou  que  dependem  de  uma  intervenção  direta  do  professor  da
Educação Infantil  permite  que as  crianças trabalhem com diversos  conhecimentos.  Estas  aprendizagens
devem estar  baseadas não apenas nas propostas dos professores,  mas,  essencialmente,  na escuta das
crianças  e  na  compreensão do  papel  que desempenham a  experimentação  e  o  erro  na  construção do
conhecimento. 

Considerando o aprendizado em situações orientadas na Educação Infantil é incorreto afirmar que:

A) A intervenção do professor é necessária para que, na instituição de educação infantil, as crianças possam,
em situações de interação social ou sozinhas, ampliar suas capacidades de apropriação dos conceitos, dos
códigos sociais e das diferentes linguagens, por meio da expressão e comunicação de sentimentos e ideias,
da  experimentação,  da  reflexão,  da  elaboração  de  perguntas  e  respostas,  da  construção  de  objetos  e
brinquedos etc.
B) O professor deve conhecer e considerar as singularidades das crianças de diferentes idades, assim como
a  diversidade  de  hábitos,  costumes,  valores,  crenças,  etnias  etc.  das  crianças  com  as  quais  trabalha
respeitando suas diferenças e ampliando suas pautas de socialização.
C) Sob a perspectiva das situações orientadas o professor é mediador entre as crianças e os objetos de
conhecimento, estimulando que a criança propicie a si mesma  a organização dos espaços e situações de
aprendizagens, e que desenvolvam o próprio senso de autonomia, para que consigam estabelecer relações
por diferentes pontos de vista de maneira lógica.
D) Na instituição de educação infantil o professor constitui-se no parceiro mais experiente, por excelência,
cuja função é propiciar e garantir um ambiente rico, prazeroso, saudável e não discriminatório de experiências
educativas e sociais variadas.

Questão 23
Uma criança de apenas 10 anos perdeu a vida durante uma excursão da escola da qual frequentava, em
Campinas. Ela se engasgou com um pedaço de salsicha do cachorro quente que serviram no lanche, porém
não recebeu os primeiros socorros de forma rápida e adequada. 

Pela decorrência do referido incidente por asfixia mecânica, e visando a obrigatoriedade de capacitação em
noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos de ensino, qual lei
específica para este fim foi criada?

A) Lei Lucas (Lei 13722/2018)
B) Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (Lei 8.069/1990)
C) Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/1990)
D) Lei Joana Maranhão (Lei 12.650/2012)

Questão 24
De acordo com o Art. 31 da Lei de Diretrizes e Bases (Lei 9.394/96) a Educação Infantil será organizada de
acordo com regras comuns, entre as quais é incorreto afirmar que:
 
A) Avaliação mediante acompanhamento e registro  do desenvolvimento das crianças,  sem o objetivo de
promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. 
B) Carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída por um mínimo de 200 (duzentos) dias
de trabalho educacional. 
C) Atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o turno parcial e de 9 (nove) horas para
a jornada integral.
D) Controle de frequência pela instituição de educação  pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60%
(sessenta por cento) do total de horas. 

Questão 25
De acordo com os eixos estruturantes das práticas pedagógicas e as competências gerais da Educação
Básica  propostas  pela  Base  Nacional  Comum  Curricular  BNCC,  seis  direitos  de  aprendizagem  são
assegurados na Educação Infantil. Estas condições permitem que as crianças aprendam em situações nas
quais  possam desempenhar  papel  ativo  diante  dos  desafios  enfrentados  e  a  sentirem-se  provocadas  a
resolvê-los. Desta forma adquirem capacidades para que possam construir significados sobre si, os outros e o
mundo. 

Assinale abaixo a alternativa correta que estabelece os referidos direitos:



A) conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se
B) conviver ,brincar, participar, explorar, expressar, alimentar-se
C) conviver, brincar, questionar, explorar, expressar, conhecer-se
D) conviver, brincar, descansar, explorar, expressar, conhecer-se

Questão 26
As teorias de Jean Piaget estão alicerçadas por conceitos complexos que iluminam a compreensão sobre a
distinção dos quatro grandes períodos no desenvolvimento das estruturas cognitivas. Estas estruturas estão
intimamente relacionadas ao desenvolvimento da afetividade e da socialização da criança. A identificação do
comportamento da criança pode orientar o educador no planejamento e oferecimento de estímulos ambientais
a esse desenvolvimento.

Relacione  os  dois  períodos  iniciais  de  desenvolvimento  evidenciados  por  Piaget  com as  características
comportamentais apresentadas abaixo e assinale a resposta correta:

1) Período Sensório-Motor
2) Período Pré-Operatório ou Simbólico

(      ) A criança vê mentalmente o que evoca. O mundo para ela não se organiza em categorias lógicas
gerais,  mas distribui-se em elementos  particulares,  individuais,  em relação com sua experiência
pessoal.

(      ) O  “egocentrismo  intelectual”  é  a  principal  forma  assumida  pelo  pensamento  da  criança  neste
“estádio”.  Seu  raciocínio  procede  por  analogias,  por  transdução,  uma  vez  que  lhe  falta  a
generalidade de um verdadeiro raciocínio lógico.

(      ) A evolução cognitiva da criança nesse período pode ser descrita em seis “subestádios” nos quais
estabelecem-se  as  bases  para  a  construção  das  principais  categorias  do  conhecimento  que
possibilitam ao ser humano organizar a sua experiência na construção do mundo: objeto, espaço,
causalidade e tempo. 

(      ) A criança leva em conta relações espaciais, conseguindo fazer grupos espaciais objetivos; ela agora
está interessada não mais apenas em sua ação, mas, sobretudo, no objeto. Este comportamento é
uma das características do quinto "subestádio" deste período e é denominado “A Reação Circular
Terciária e a Descoberta dos Meios Novos por Experimentação Ativa”.

A) 1, 2, 2, 2
B) 2, 2, 1, 1
C) 1, 2, 1, 2
D) 2, 1, 2, 1

Questão 27
A Lei  Complementar  180/2013  do  município  de  Bombinhas,  além  de  outras  providências,  promove  a
readequação funcional do quadro dos servidores efetivos. 

No Art.4, Anexo I, no que se refere às atribuições do cargo de professor, assinale a sentença incorreta:

A)  Elaborar o seu planejamento bimestral/semestral/anual em consonância com a proposta pedagógica da
Unidade Escolar.
B) Coordenar projetos, quando solicitado, que contribuam para o aprimoramento da qualidade de ensino.
C) Fornecer dados e apresentar relatórios de suas atividades quando solicitado.
D) Propor à direção da Unidade Escolar medidas que julgue necessárias para a melhoria do ensino.

Questão 28
O manual de orientação pedagógica “Brinquedos e Brincadeiras de Creches”, desenvolvido pelo Ministério da
Educação  discorre  sobre  diversas  situações  nas  quais  salienta  a  importância  do  acompanhamento  do
professor e o aporte de materiais adequados. 

Para que as brincadeiras com areia e água se tornem momentos de qualidade para as crianças de 3 anos é
correto afirmar que:



A)  Não  é  necessário  organizar,  selecionar  e  guardar  os  materiais  e  brinquedos  em  caixas  ou  locais
etiquetados,  deixando  o  espaço  propositadamente  desordenado  a  fim  de  criar  um  ambiente  livre  de
regramentos.
B) No momento da brincadeira a professora distribui os brinquedos para as crianças de acordo com o perfil de
cada uma.
C) A função da professora é, por exemplo, ensinar sobre as propriedades da caneca com furo e não se deter
a perguntar à criança o que está acontecendo, fazendo com que ela não reflita sobre a situação.
D) Durante as práticas diárias, deve-se garantir à criança autonomia para o acesso aos materiais.

Questão 29
De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) sobre o campo de experiência “o eu, o outro e o
nós”, analise as alternativas e marque falso (F) ou verdadeiro (V).

(      ) É na interação com os pares e com adultos que as crianças vão construindo um modo próprio de
agir, sentir e pensar e vão descobrindo que existem outros modos de vida, pessoas diferentes, com
outros pontos de vista.

(      ) Ao mesmo tempo que participam de relações sociais e de cuidados pessoais, as crianças constroem
sua autonomia e senso de autocuidado, de reciprocidade e de interdependência com o meio.

(      ) Conforme  vivem  suas  primeiras  experiências  sociais  (na  família,  na  instituição  escolar,  na
coletividade), constroem percepções e questionamentos sobre si e sobre os outros, diferenciando-se
e, simultaneamente, identificando-se como seres individuais e sociais.

(      ) Na Educação Infantil  é preciso criar oportunidades para que as crianças entrem em contato com
outros grupos sociais e culturais, outros modos de vida de diferentes atitudes, técnicas e rituais de
cuidados pessoais e do grupo, costumes, celebrações e narrativas.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
A) V,V,V,V
B) V,F,V,V
C) V,V,F,V
D) F,F,V,F

Questão 30
No  documento  desenvolvido  pelo  Ministério  da  Educação  intitulado  “Critérios  para  um Atendimento  em
Creches que Respeite os Direitos Fundamentais das Crianças”, no capítulo destinado ao “direito à atenção
individual” constam observações norteadoras a este respeito. 

Identifique as afirmativas abaixo que são condizentes ao tema referido e assinale a alternativa correta:

I) Não cabe aos professores ficarem atentos à adequação de roupas e calçados das crianças nas diversas
situações. 
II) Aprendemos a lidar com crianças mais agitadas e ativas sem discriminá-las ou puni-las. 
III) Evitamos usar e que as crianças usem apelidos que discriminam outras crianças.
IV) Aprendemos a lidar com preferências individuais das crianças por alimentos.
V) Administramos o uso da mamadeira, invariavelmente, para menores de 2 anos.

A) Apenas a II e III estão corretas.
B) Apenas a II, III e IV estão corretas.
C) Apenas a I, III e IV estão corretas.
D) Apenas a I, II, III e V estão corretas.
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