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INSTRUÇÕES 

Este Caderno de Questões contém 25 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e 
uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de 
Questões, solicite providências ao fiscal de sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser 
preenchido atentamente com Nome, Assinatura, Nº da Identidade e as respostas por questão. 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo. 
 

 
 

O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento 
correto implica a anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão 
Resposta por erro de preenchimento por parte do candidato. O Cartão Resposta é insubstituível e 
de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, dobrado, rasgado ou 
rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam 
didáticos ou eletrônicos. O candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará 
automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala 
auxiliar na interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será 
permitida após transcorrido 30 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o 
Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, 
implicará na eliminação do candidato do Processo Seletivo. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão 
Resposta. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente 
com os fiscais de sala, conferir os Cartões Resposta e assinar a folha ata e o lacre dos envelopes 
que guardarão os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do 
presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação 
do candidato do Processo Seletivo. 
O Gabarito Preliminar e as provas escritas/objetivas estarão disponíveis, no dia 11 de dezembro 
de 2017, no site www.alternativeconcursos.com.br. 
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita/objetiva através do e-
mail recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 12 e 13 de dezembro de 2017. 
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Língua Portuguesa 
 

A visita 
 

Há pessoas que ficam guardadas na alma 
da gente. De repente minha memória ilumina um 
sorriso, uma palavra, um gesto de alguém que não 
vejo há muito tempo. No último Dia das Mães, 
resolvi rever minha antiga professora de ciências, 
dona Thelma. Estudei com ela no Instituto de 
Educação Monsenhor Bicudo, em Marília, no 
interior de São Paulo, no tempo em que o ensino 
médio era chamado de ginásio. Mas perdi o 
contato: fui criado na cidade somente até os 15 
anos. Quando minha família se mudou, veio 
completa. Não deixamos parentes a quem visitar. 
Durante mais de quarenta anos, não voltei a 
Marília. Sempre me lembrava de dona Thelma, 
mas, contraditoriamente, nunca a visitei. 

Uma ex-colega de classe, Malau, que 
também só revi recentemente, localizou seu 
endereço. Minha mãe raramente comparecia às 
festas escolares quando eu era garoto. Em um Dia 
das Mães os alunos receberam rosas para oferecer. 
Entreguei a minha a dona Thelma, que, às vezes, 
eu chamava de mãe, um pouco por malandragem. 
Certa vez, na fila do cinema, dona Thelma chegou 
com o filho pequeno e me pediu para comprar seu 
ingresso. O funcionário proibiu: 

— Não pode comprar, ela tem de ir para o 
fim da fila! 

Gritei, muito espertinho: — Mas ela é minha 
mãe! 

— Ah, se é mãe, pode! 
Passei a chamá-la de mãe e sempre recebia 

um sorriso cúmplice de volta! 
Em suas aulas contemplei a beleza das 

células através do microscópio. Apaixonei-me pela 
teoria da evolução das espécies. Ela me ensinou a 
pesquisar por conta própria, já que gostava tanto do 
tema. 

Assim, um pouco me sentindo como um 
molequinho, apareci de surpresa em sua casa, em 
Marília. Em dúvida sobre o presente adequado, 
levei uma caixa de bombons e o meu livro Anjo de 
Quatro Patas. Ela me recebeu com o mesmo 
sorriso e os gestos leves, divertidos, juvenis apesar 
dos seus 77 anos. 

— Nem estou arrumada! Entre, entre! 
Adorou os bombons, autografei o livro. 

Serviu café com bolo. Quis saber da minha carreira. 
Eu, de sua vida: teve cinco filhos. O mais velho 
mora nos Estados Unidos, a mais nova com ela. 
Aposentada, dedica-se a seu marido, João Décio, 
professor de literatura da Unesp, autor de quatro 
livros. 

Falou da juventude, dos tempos de pobreza 
durante a faculdade. Da vida de professora. 
Lembramos meus tempos de escola. Muitas vezes, 
na época, eu a visitava. Ela me dava xerox das 
poesias que o marido usava como material para as 

aulas na universidade. Assim conheci Fernando 
Pessoa e Florbela Espanca. 

Mas durante todo o tempo da visita tinha a 
sensação de que deveria ter levado um presente 
mais valioso. De repente confessei: 

— Odiamos quando você começou a nos 
dar aulas! 

— Verdade? 
— Ainda me lembro da primeira prova. 

Decorei tudo. Só caíram perguntas que exigiam 
raciocínio! Foi um desastre. 

Ela riu. 
— Sempre fui contra a decoreba. 
— Depois eu comecei a juntar uma coisa 

com a outra. 
Você também me mostrou como fazer 

pesquisa. Fiz uma pausa, procurando as palavras 
certas. 

— Tudo o que aprendi com você me 
acompanha até agora, Thelma. Sabe, você me 
ensinou a pensar. Eu não teria me tornado quem 
sou hoje se você não tivesse sido minha 
professora. 

Compreendi que meu verdadeiro presente 
estava além do material. Era meu profundo 
agradecimento por ela ter existido em minha vida. O 
brilho de seus olhos me disse quanto se sentiu 
gratificada. Eu também, pela oportunidade de dizer 
que ela se tornou inesquecível não só para o garoto 
que eu fui, mas também para o homem em que me 
transformei. 

Disponível em: www.vejasp.abril.com.br 
Acesso:28/11/2017. 

 
O texto acima servirá como base para responder 
as questões de 01 a 04: 
 
01) Sobre o texto: 
 
1. Trata-se de uma crônica que relata o 

reencontro do narrador com sua ex-
professora. 

2. O fato foi narrado em primeira pessoa o que 
confere ao texto maior pessoalidade. 

3. O narrador procura “as palavras certas” para 
exprimir à professora todo reconhecimento 
que tinha pelo trabalho dela. 

4. Foi o sentimento nefasto que levou o 
narrador a procurar a professora. 

 
a) Estão corretas somente as proposições 2 e 3. 
b) Estão corretas somente as proposições 1, 3 e 4. 
c) Estão corretas somente as proposições 2, 3 e 4. 
d) Estão corretas somente as proposições 1, 2 e 3. 
e) Estão corretas somente as proposições 1, 2 e 4. 
 
02) Pode-se inferir que o narrador: 
 
a) era um homem taciturno, o que fica evidente no 

corpo do texto. 
b) ficou ditoso ao reencontrar a ex-professora de 

Ciências. 
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c) alou que sempre apreciou as aulas de Ciências. 
d) reforçou que quando criança era um menino 

introvertido. 
e) agradeceu a professora por ter influenciado na 

sua vida positivamente, pois hoje é um homem 
ínvido. 

 
03)  Na frase: “Mas perdi o contato:...” o é um: 
 
a) adjunto adnominal 
b) pronome demonstrativo 
c) pronome pessoal 
d) artigo indefinido 
e) artigo definido 
 
04) “Ela me recebeu com o mesmo sorriso...” 
Uma das alternativas abaixo contém pelo menos 
uma palavra grafada incorretamente em relação 
ao emprego dos RR e R: 
 
a) corrente – caracol - caranguejo 
b) arroz – besouro - arraigar 
c) bezerro – seralheiro - berreiro 
d) beterraba – caramelo - aterrissar 
e) terreno – areia - arreio 
 
05) Assinale a alternativa que indica a flexão 
incorreta do gênero feminino dos substantivos: 
 
a) frei-sóror 
b) perdigão-perdigueira 
c) profeta-profetisa 
d) veado-cerva 
e) zangão-abelha 
 
Texto para as questões 06 e 07: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disponível em: www.sebonerd.blogspot.com.br 
Acesso: 01/12/2017. 
 
06) “Meu pai tem oitocentas cabeças de gado!” 
A figura de linguagem presente na sentença 
anterior é denominada: 
 
a) pleonasmo 
b) aliteração 
c) metonímia 
d) elipse 
e) prosopopeia 
 

07) Chico Bento utiliza a palavra mais 
incorretamente pelo contexto da frase. 
Seguindo as regras da norma culta padrão a 
forma correta é mas. Uma das alternativas a 
seguir utiliza uma palavra inexistente. 
Identifique-a: 
 
a) O preço da mortadela aumentou nesta semana. 
b) As sobrancelhas da atriz eram espessas. 
c) O bebê ficou entretido nas histórias da TV. 
d) Compre somente desodorante aerossol. 
e) O asterístico da frase indicava uma nota de 

rodapé. 
 
08) Se passarmos a frase a seguir para a 
segunda pessoa do singular, teremos: 
 
“Faça-me um favor: pegue este documento e 
leve-o até o diretor da escola.” 
 
a) Faze-me um favor: pega este documento e leva-

o até o diretor da escola. 
b) Faz-me um favor: pegue este documento e leva 

até o diretor da escola. 
c) Faças-me um favor: pega este documento e 

leves até o diretor da escola. 
d) Far-me-ia um favor: pegues este documento e 

leves até o diretor da escola. 
e) Faz-me um favor: pegas este documento e leves 

até o diretor da escola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09) Dependendo do contexto em que estão 
inseridas, as palavras mudam de classificação. 
Leia as frases a seguir: 
 
1. O deslumbrante verde das matas chamou a 

atenção do turista. 
2. No jardim verde e florido, os passarinhos 

faziam a festa. 
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Observando a classificação dos vocábulos 
sublinhados, temos, respectivamente: 
 
a) advérbio e substantivo 
b) adjetivo e substantivo 
c) substantivo e adjetivo 
d) advérbio e adjetivo 
e) substantivo e advérbio. 
 
10) Todas as assertivas abaixo estão corretas 
em relação ao emprego do plural, exceto uma. 
Marque-a: 
 
a) As má-formações que a criança apresenta são 

decorrentes de problemas genéticos. 
b) Os olhos das meninas eram castanho-escuros. 
c) Essas roupas verde-oliva o deixam com ar de 

sério. 
d) Bem-vindos a casa do Pão de Queijo! 
e) Os instrumentos médico-cirúrgicos foram 

separados para uso. 
 

Conteúdos Específicos 
 
11) Acerca das atribuições do cargo de Auxiliar 
de Creche é incorreto afirmar:  
 
a) Executar atividades extraclasse e atividades 

recreativas educacionais. 
b) Acompanhar e participar sistematicamente dos 

cuidados essenciais referentes à alimentação, 
higiene pessoal, educação, cultura, recreação e 
lazer das crianças. 

c) Participar, em conjunto com os professores, 
direção e outros agentes públicos vinculados à 
Educação do planejamento, da execução e da 
avaliação das atividades propostas às crianças. 

d) Auxiliar os professores quanto à observação de 
registros e avaliação do comportamento e 
desenvolvimento infantil.  

e) Cuidar da higiene e do asseio das crianças sob 
sua responsabilidade somente quando solicitado 
pelo professor. 

 
12) Acerca das atribuições do cargo de Auxiliar 
de Creche é correto afirmar:  
 

I. Recepcionar, atender e assistir as crianças 
que frequentam, regularmente a creche, em 
todos os seus ambientes e equipamentos, 
dispensando-lhes cuidados, sob orientação 
e supervisão dos responsáveis, para 
propiciar-lhes o bem estar físico e 
emocional, desenvolvendo trabalho lúdico, 
pedagógico e de socialização.  

II. Prestar cuidados diretos e simples às 
crianças, auxiliando-as em sua higiene 
pessoal, em sua movimentação e atividades 
e na alimentação, para proporcionar-lhes 
conforto e bem-estar.  

III. Seguir instruções para execução de outras 
atividades de apoio, como a arrumação e 

manutenção da ordem e limpeza no 
ambiente de trabalho, seguindo processos 
rotineiros, para facilitar as tarefas dos 
demais membros da equipe.  

 
a) Somente I e II estão corretas. 
b) Somente I e III estão corretas. 
c) Somente I está correta. 
d) Somente II e III estão corretas. 
e) Todas estão corretas. 
 
13) (Informática) Tecla que confirma a entrada 
de dados no computador: 
 
a) Tab 
b) Esc 
c) Enter 
d) Shift 
e) Ctrl 
 
14) (Informática) Acerca da utilização das teclas 
de atalho no Windows é correto afirmar: 
 
a) F1 – Abre a janela de ajuda. 
b) F3 – Atualiza páginas.  
c) F5 – Aciona a correção no Word. 
d) F6 – Abre a opção imprimir. 
e) F9 – Abre a opção salvar.  
 
15) Acerca da prevenção contra incêndios é 
incorreto afirmar:  
 
a) Respeite a sinalização indicativa de combate e 

ação em casos de incêndios. 
b) Sempre obstrua o acesso aos extintores. 
c) Não obstrua o acesso aos corredores de 

passagem de emergência e escadas. 
d) Não sobrecarregue as tomadas. 
e) Substitua os extintores avariados. 
 
16) Acerca da prevenção de acidentes de 
trabalho é incorreto afirmar:  
 
a) Mantenha a atenção. 
b) Mantenha o local de trabalho limpo e 

organizado. 
c) Sempre improvise na realização das atividades 

do dia a dia.   
d) Comunique incidentes. 
e) Cumpra as normas de prevenção de acidentes 

de trabalho e incêndio. 
 
17) Acerca dos Documentos Oficiais analise as 
alternativas e assinale a resposta correta:  
 

I. Ata - modalidade de comunicação oficial em 
que solicitações ou pedidos são feitos a 
órgãos públicos ou autoridades 
competentes. 

II. Atestado - modalidade de documento oficial 
em que uma pessoa atesta algo em favor de 



5 

 

outra, firmado veracidade acerca de algum 
fato. 

III. Requerimento - modalidade de documento 
oficial em que um resumo é feito em um 
livro específico, sobre os fatos mais 
importantes ocorridos em uma assembleia, 
reunião ou sessão. 

 
a) Somente I e II estão corretas. 
b) Somente II e III estão corretas. 
c) Somente I e III estão corretas. 
d) Somente II está correta. 
e) Todas estão corretas. 
 
18) Acerca das formas de tratamento, ao nos 
dirigirmos a diretores utilizamos: 
 
a) Vossa Excelência 
b) Vossa Senhoria 
c) Vossa Eminência  
d) Vossa Reverendíssima 
e) Ao Excelentíssimo 
 
19) Acerca do dia a dia do educador na escola, 
analise as assertivas e assinale a resposta 
incorreta:  
 
a) Envolva crianças e bebês nas atividades do dia 

a dia. 
b) Preste atenção na maneira como o bebê se 

comunica, aprenda a conhecer a forma dele se 
expressar. 

c) Procure focar apenas no desenvolvimento 
cognitivo da criança.  

d) Seja honesto com o bebês e crianças. Construa 
uma relação de confiança. 

e) Seja modelo de comportamento que você quer 
ensinar.  

 
20) Acerca da Educação Alimentar é correto 
afirmar:  
 

I. A escola tem papel fundamental na 
formação de bons hábitos alimentares.  

II. Alimentar-se de forma saudável é 
fundamental para o desenvolvimento 
integral de todos indivíduos. 

III. É importante que os estudantes sejam 
incentivados a fazer escolhas saudáveis. 

IV. Permitir que os educandos sempre 
alimentem-se em um ambiente com a 
televisão ligada ajuda no desenvolvimento 
da autonomia da criança. 

 
a) Somente I e IV estão corretas. 
b) Somente I, III e IV estão corretas. 
c) Somente I, II e III estão corretas. 
d) Somente II e III estão corretas. 
e) Todas estão corretas. 
 
21) O ambiente para troca de fraldas deverá 
dispor, exceto:  

a) Lixeira ao lado do trocador forrada com saco 
plástico, com tampa e acionamento manual. 

b) Pias próximas a região de troca de fralda com 
sabão líquido e papel toalha para higienização 
das mãos. 

c) Fraldas descartáveis devem ser depositadas em 
recipientes exclusivos, com identificação e 
separadas do restante do lixo. 

d) O lixo com fraldas deve ser retirado antes que 
fique cheio, para evitar mal cheiro e para que 
possa ser fechado e transportado com facilidade 
e segurança até a área externa de lixo. 

e) O recipiente de lixo deverá ser lavado com água 
e detergente antes de ser colocado um saco 
limpo. 

 
22) Acerca do momento do banho do bebê na 
escola é incorreto afirmar:  
 
a) Antes de dar banho nos bebês, é importante 

higienizar todo o local.  
b) Banheiras e cubas devem ser lavadas com água 

e detergente neutro.  
c) Os colchonetes também devem ser higienizados 

antes e depois do banho.  
d) Verifique se todos os pertences da criança estão 

em ordem antes de despi-la. Incentive que as 
crianças compartilhem seus pertences pessoais.  

e) Durante o banho explique a ela as ações que 
está realizando. Isso contribui para o 
desenvolvimento da autonomia da criança. 

 
23) Acerca da organização e do momento do 
sono da escola é incorreto afirmar:  
 
a) É importante que a hora do soninho seja sempre 

realizada no mesmo horário. Assim, as crianças 
estabelecem uma rotina e há mais facilidade 
para que elas, de fato, durmam. 

b) É importante que as atividades que precedam o 
soninho sejam calmas e ajudem a deixar as 
crianças relaxadas. 

c) Crie um espaço confortável para o sono. 
d) É importante que mesmo que a criança não 

queira o educador obrigue-a a dormir.  
e) Muitas crianças são acostumadas a dormir 

ouvindo os pais contando histórias desde cedo. 
A atividade ajuda a promover o relaxamento nos 
pequenos. Além disso, o ato de contar uma 
história   fortalece o vínculo entre o educador e 
as crianças e estimula o gosto pela leitura nos 
pequenos. 

 
24) Acerca da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, Lei n° 9.394/1996, art. 8º, a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios organizarão, -
______________________, os respectivos 
sistemas de ensino. 
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a) em união  
b) em parceria 
c) em regime de colaboração 
d) em conjunto  
e) em regime de organização  
 
25) Acerca da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, Lei n° 9.394/1996, art. 5o, o 
acesso _________________ é direito público 
subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de 
cidadãos, associação comunitária, organização 
sindical, entidade de classe ou outra legalmente 
constituída e, ainda, o Ministério Público, 
acionar o poder público para exigí-lo.    
   
a) à educação infantil  
b) ao ensino fundamental  
c) à educação básica obrigatória 
d) ao ensino fundamental obrigatório  
e) ao ensino médio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


