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INSTRUÇÕES 
Este Caderno de Questões contém 20 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 Gabarito, o qual conterá o Cartão de 
Identificação e o Cartão Resposta. 
O Cartão de Identificação deverá ser preenchido atentamente com seus dados. 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, na ordem de 01 a 20, 
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 Gabarito por erro de 
preenchimento por parte do candidato.  
O Gabarito 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 Gabarito, somente será permitida após 
transcorrido 30 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Gabarito, entregue o Caderno de Questões e o Gabarito 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 Gabarito. 
O candidato poderá anotar suas respostas no gabarito disponível na última página do Caderno de Questões 
para conferir com o gabarito oficial. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente com os 
fiscais de sala, conferir os Gabaritos, assinar a folha ata e o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões de 
Identificação, 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 Gabarito, implicará na eliminação do candidato do Processo 
Seletivo. 
O Gabarito Preliminar e os Cadernos de Questões estarão disponíveis, no dia 18 de fevereiro de 2019, 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 19 e 20 de fevereiro de 2019. 
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Língua Portuguesa 
 
01) Observe os substantivos compostos abaixo: 
 
1. abaixo-assinado          
2. água-de-colônia     
3. cor-de-rosa     
4. tique-taque 
 
A flexão no plural dos substantivos listados é, 
respectivamente: 
 
a) abaixos-assinados; águas-de-colônias; cor-de-

rosas; tique-taques 
b) abaixo-assinados; águas-de-colônias; cor-de-

rosas; tique-taques 
c) abaixos-assinados; águas-de-colônia; cores-de-

rosa; tiques-taques 
d) abaixo-assinados; águas-de-colônia; cores-de-

rosa; tique-taques 
e) abaixos-assinados; águas-de-colônia; cor-de-

rosas; tiques-taques 
 
02) 
Eu não quis 
Te fazer infeliz 
Não quis 
Por tanto não querer 
Talvez fiz 
Disponível em: www.letras.mus.br Acesso:05/02/2019 
 
Assinale a alternativa que apresenta a 
informação correta sobre o trecho da música de 
Herbert Vianna (Paralamas do Sucesso): 
 
a) constitui-se em um mini soneto. 
b) há uma forma verbal em desacordo com a norma 

culta. 
c) há um vocábulo grafado incorretamente. 
d) os vocábulos por tanto podem ser substituídos 

por portanto sem acarretar prejuízo de sentido 
ao texto.  

e) está de acordo com a norma culta padrão. 
 
03) Dadas as frases: 
 
1. Ao entrar na casa velha, gritou 

desesperadamente. 
2. Para fugir do barulho da cidade, Paulo saiu 

de carro rapidamente. 
3. Ao chegar ao sítio conseguiu descansar 

tranquilamente.  
 
Os termos sublinhados acrescentam nas frases 
circunstância de: 
 
a) explicação 
b) finalidade 
c) conclusão 
d) intensidade 
e) modo 
 

04) Todas as orações estão corretas em relação 
à concordância nominal, exceto uma. Marque-a: 
 
a) Fruta é bom para a melhoria da saúde. 
b) Já é meio-dia e meio e ela ainda não chegou. 
c) Nunca vi tamanho desrespeito e revolta. 
d) Encontrei abandonados a carteira e o relógio. 
e) Permaneceu fechada a porta e a janela. 
 
05) Assinale a frase onde o emprego da vírgula 
é optativo: 
 
a) Jorge só pensava em uma coisa, que não 

aguentaria aquela gritaria. 
b) Você ouviu, Rute, que ela voltará amanhã? 
c) Ouvia conversas absurdas deste lugar, quando 

era ainda moço. 
d) Esses fatos, conforme falamos ontem, são 

verdadeiros. 
e) À noite, faço cursinho em outra cidade. 
 

Conhecimentos Gerais 
 
06) Assinale a alternativa que continua 
corretamente o Hino do Município de Esperança 
do Sul (RS):  
 
Terra de conquistas e prosperidade 
Com força e trabalho, em igualdade 
Majestosas matas, verdadeiras riquezas 
... ... ... ... ... 
 
a) Esperança do Sul és orgulho do Brasil 
b) O nosso futuro é grandeza  
c) De quem é gigante por natureza 
d) Esperança que brota cada vez mais radiante 
e) Esperança do Sul tem a sua nobreza 
 
07) Em relação a história do Município de 
Esperança do Sul (RS), no início chamava-se: 
 
a) Terra da Esperança  
b) Vila Esperança 
c) Colônia Esperança 
d) Cidade Esperança  
e) Povoado Esperança  
 
08) O Presidente Jair Bolsonaro sofreu um 
atentado num ato de campanha em Juiz de Fora 
(MG). Ele era carregado nos ombros por 
apoiadores quando um homem se aproximou e 
o feriu com uma faca na barriga. O agressor, 
Adélio Bispo de Oliveira, de 40 anos, foi preso 
em flagrante e confessou o crime. No mesmo 
dia, a Polícia Federal (PF) abriu inquérito para 
investigar o caso. O atentado contra Jair 
Bolsonaro ocorreu no dia: 
 
a) 22 de agosto de 2018 
b) 14 de setembro de 2018  
c) 06 de setembro de 2018 
d) 13 de agosto de 2018 
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e) 26 de agosto de 2018  
 
09) Eduardo Leite (PSDB) é o Governador do Rio 
Grande do Sul para o período de 2019 a 2022, ao 
lado do Vice: 
 
a) Luiz Carlos Heinze (PP)  
b) Paulo Paim (PT) 
c) Ranolfo Vieira Júnior (PTB) 
d) Paulo Pimenta (PT)  
e) Adolfo Brito (PP) 
 
10) A Bandeira do Estado do Rio Grande do Sul 
foi elaborada no ano de 1835, é composta de 
três faixas diagonais, sendo elas verde, 
vermelha e amarela. No centro da Bandeira há o 
Brasão do Rio Grande do Sul, onde 
encontramos os dizeres: República Rio-
Grandense, 20 de setembro de 1835. Abaixo do 
escudo há uma faixa com três palavras:  
 
a) Progresso, Ordem, Liberdade. 
b) Ordem, Progresso, Igualdade.  
c) Tradição, Revolução, Progresso.  
d) Liberdade, Igualdade, Humanidade. 
e) Tradição, Ordem, Evolução. 
 

Conteúdos Específicos 
 
11) É a distância, medida em graus, de um ponto 
qualquer da superfície terrestre ao equador. Ela 
é expressa em graus e varia de 0º a 90º para o 
norte ou para o sul. 
O conceito acima se refere a: 
 
a) latitude 
b) longitude 
c) altitude 
d) lugar 
e) paisagem 
 
12) A partir do século XVI, época das Grandes 
Navegações, mapas traçados com maior 
precisão passaram a abrir caminho para os 
exploradores europeus, pois representavam o 
mundo de uma maneira bem próxima do real. 
Sendo assim, a ciência responsável pela 
elaboração de mapas é: 
 
a) geografia  
b) cartografia 
c) ciências  
d) topografia 
e) biologia 
 
13) A superfície terrestre apresenta várias 
“fisionomias” ou irregularidades, que 
chamamos relevo. O relevo abrange o relevo 
terrestre e o relevo continental. 
As principais formas de relevo continental são: 
 

I. Montanhas 
II. Plataforma continental 

III. Planaltos 
IV. Planícies 
V. Depressões 

 
Assinale a alternativa que apresenta as opções 
corretas: 
 
a) Apenas I e IV 
b) II, III e V 
c) I, III, IV e V 
d) I, II, III e IV 
e) Todas as opções estão corretas 
 
14) Em 2010, foi aprovada a lei que instituiu a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos, 
programa que regulamenta o gerenciamento de 
resíduos. Assinale a alternativa correta em 
relação a intenção dessa lei: 
 
a) acabar com os aterros sanitários 
b) acabar com a responsabilidade do poder público 

sobre a destinação de resíduos 
c) incentivar a reciclagem 
d) acabar com os lixões 
e) criar novos aterros controlados 
 
15) O efeito estufa é um fenômeno natural 
necessário para manter a temperatura constante 
na Terra. A radiação solar atravessa a 
atmosfera, parte dessa radiação é refletida pela 
Terra e absorvida pela superfície terrestre. O 
calor retido pelas partículas de gases e vapor de 
água em suspensão na atmosfera aquece o 
planeta, permitindo: 
 
a) as chuvas 
b) o calor 
c) a fotossíntese 
d) o aquecimento global 
e) a vida 
 
16) Algumas teorias tentam explicar o 
crescimento populacional. Entre elas está a 
teoria malthusiana. Assinale a alternativa que 
apresenta de forma correta o conceito dessa 
teoria: 
 
a) A população mundial crescerá aceleradamente, 

em progressão geométrica, e a produção de 
alimentos cresceria em ritmo lento, em 
progressão aritmética. 

b) Se o crescimento demográfico não fosse 
contido, os recursos naturais da Terra se 
esgotariam em pouco tempo. 

c) Os países ricos ou desenvolvidos são 
responsáveis pela intensa exploração imposta 
aos países não desenvolvidos, que resultou em 
excessivo crescimento demográfico e pobreza 
generalizada. 
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d) Uma população com elevada taxa de 
crescimento demográfico contará com maior 
número de jovens e crianças. 

e) A população mundial cresceria em progressão 
aritmética e a produção de alimentos cresceria 
em progressão geométrica. 

 
17) A Europa conheceu no final do século XX 
um aprofunda mudança em suas fronteiras após 
o fim da União Soviética e dos regimes 
comunistas. Nem sempre as mudanças 
ocorreram de maneira pacífica. Atualmente a 
região mais instável do continente é: 
 
a) Chipre 
b) Cáucaso 
c) Reino Unido 
d) Turquia 
e) Mali 
 
18) Em relação a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, Lei n° 9.394/1996, é correto 
afirmar, exceto: 
 
a) É assegurado atendimento educacional, durante 

o período de internação, ao aluno da educação 
básica internado para tratamento de saúde em 
regime hospitalar ou domiciliar por tempo 
prolongado, conforme dispuser o Poder Público 
em regulamento, na esfera de sua competência 
federativa.   

b) É dever dos pais ou responsáveis efetuar a 
matrícula das crianças na educação básica a 
partir dos 3 (três) anos de idade. 

c) A educação básica tem por finalidades 
desenvolver o educando, assegurar-lhe a 
formação comum indispensável para o exercício 
da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir 
no trabalho e em estudos posteriores. 

d) A educação infantil, primeira etapa da educação 
básica, tem como finalidade o desenvolvimento 
integral da criança de até 5 (cinco) anos, em 
seus aspectos físico, psicológico, intelectual e 
social, complementando a ação da família e da 
comunidade.  

e) A formação de docentes para atuar na educação 
básica far-se-á em nível superior, em curso de 
licenciatura plena, admitida, como formação 
mínima para o exercício do magistério na 
educação infantil e nos cinco primeiros anos do 
ensino fundamental, a oferecida em nível médio, 
na modalidade normal. 

 
19) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, Lei n° 9.394/1996, Seção 
III, Do Ensino Fundamental, é correto afirmar:  
 
 
 
 
 

I. É facultado aos sistemas de ensino 
desdobrar o ensino fundamental em ciclos. 

II. O ensino fundamental será presencial, 
sendo o ensino a distância utilizado como 
complementação da aprendizagem ou em 
situações emergenciais. 

III. O estudo sobre os símbolos nacionais será 
incluído como tema transversal nos 
currículos do ensino fundamental.  

IV. Os conteúdos, as metodologias e as formas 
de avaliação processual e formativa serão 
organizados nas redes de ensino por meio 
de atividades teóricas e práticas, provas 
orais e escritas, seminários, projetos e 
atividades on-line.  

V. A jornada escolar no ensino fundamental 
incluirá pelo menos quatro horas de 
trabalho efetivo em sala de aula, sendo 
progressivamente ampliado o período de 
permanência na escola. 

 
a) Apenas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas II, IV e V estão corretas. 
c) Apenas I, II, III e V estão corretas. 
d) Apenas I, III, IV e V estão corretas. 
e) Todas estão corretas. 
 
20) Acerca do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Lei n° 8.069/1990, Capítulo IV, Do 
Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao 
Lazer, é incorreto afirmar:  
 
a) A criança e o adolescente têm direito à 

educação, visando ao pleno desenvolvimento de 
sua pessoa, preparo para o exercício da 
cidadania e qualificação para o trabalho. 

b) É dever dos pais ou responsáveis ter ciência do 
processo pedagógico, bem como participar da 
definição das propostas educacionais. 

c) Compete ao poder público recensear os 
educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a 
chamada e zelar, junto aos pais ou responsável, 
pela frequência à escola. 

d) No processo educacional respeitar-se-ão os 
valores culturais, artísticos e históricos próprios 
do contexto social da criança e do adolescente, 
garantindo-se a estes a liberdade da criação e o 
acesso às fontes de cultura. 

e) Os municípios, com apoio dos estados e da 
União, estimularão e facilitarão a destinação de 
recursos e espaços para programações culturais, 
esportivas e de lazer voltadas para a infância e a 
juventude. 

 
 
 
 
 


