
 

CARGO: AGENTE EDUCATIVO 
 
 
 
 

 
INSTRUÇÕES: 
 
a) O candidato receberá juntamente com o caderno de provas CARTÃO-RESPOSTA, ambos já identificados com seu nome, 

número de inscrição e cargo pretendido; 
b) É dever do candidato conferir seu nome, número de inscrição e cargo se estão corretos e caso contrário alertar o fiscal; 
c) A prova terá duração de 3(três) horas, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA. 
d) Este caderno contém um total de 25 (vinte e cinco) QUESTÕES OBJETIVAS, sendo 05 (cinco) Português, 05 (cinco) 

matemática, 05 (cinco) Legislação e 10(dez) questões de Conhecimentos Específicos; 
e) Cada questão apresenta 4 (quatro) alternativas de resposta e apenas uma resposta correta; 
f) O CARTÃO-RESPOSTA não será substituído; 
g) Assinale, na prova, a alternativa que você julgar correta e, ao final, transcreva as respostas para o CARTÃO-RESPOSTA, 

marcando a quadrícula toda sobre a letra correspondente em cada questão, observando a mesma ordem da prova, 
conforme exemplo a seguir: 

 

h) O candidato deverá apor no CARTAO-RESPOSTA, as suas respostas por questão na ordem de 01 a 25, que será o único 
documento válido para sua correção e sua assinatura; 

Exemplo do modo correto de marcação das respostas:  

 

i) O CARTÃO-RESPOSTA será utilizado para conferência por leitora óptica para o processamento dos resultados, não 
podendo conter rasuras e ou marcações incorretas diferentes das contidas no exemplo da alínea “h”; 

j) Caso ocorrer rasura, inexistência de marcação da resposta ou for assinalada mais de uma opção por questão no 
CARTÃO-RESPOSTA, a questão será tida como incorreta. 

k) O CARTÃO-RESPOSTA deverá ser assinado na parte de baixo pelo candidato; 
l) Não deixe nenhuma questão sem resposta; 
m) Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar; 
n) Somente utilize caneta azul ou preta; 
o) O caderno de provas e CARTÃO-RESPOSTA deverão ser entregues aos fiscais na saída; 
p) O candidato, após o término da prova, poderá destacar a parte abaixo na linha pontilhada e levar somente a anotação 

do gabarito; 
q) Em caso de dúvida, dirija-se ao fiscal de sala. 

BOA PROVA! 
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ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS PARA O CANDIDATO 
ATENÇÃO: Esta parte poderá ser destacada pelo candidato somente após o término da prova. 
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I - PROVA DE PORTUGUÊS – (05 questões) 
 

QUESTÃO 01. A afirmação “Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço”, presente em música interpretada 
por Renato e seus Blues Caps, é também um ditado popular bastante usado, cuja correta interpretação 
indica que:  

 
(A) Todos devem fazer o que foi dito e não fazer o que todos fazem.  
(B) A educação se dá pelo exemplo. 
(C) É para seguir os ditames do interlocutor, mas não o que ele faz. 
(D) É um moralismo verdadeiro.  
 
QUESTÃO 02. Assinale a alternativa que não apresenta palavra composta por prefixo:  
 
(A) certeza. 
(B) benemérito.  
(C) contrapor.  
(D) decapitar.  
 
QUESTÃO 03. Indique a alternativa que não apresente substantivo heterossêmico:  
 
(A) grama  
(B) lápis 
(C) nascente 
(D) violeta  
 
QUESTÃO 04. Analise as afirmativas e assinale a alternativa correta em relação aos termos em destaque 

(negrito):  
 
(A) Este é o motivo por que estudo.  
(B) Não sei porque ele faltou.  
(C) Seu irmão não veio por que? 
(D) Perdoai por que é importante para viver em paz. 
 
QUESTÃO 05. Assinale a alternativa que não apresenta concordância correta:  
 
(A) Encontrei abertas as janelas e o portão. 
(B) Perdi a primeira e segunda aulas. 
(C) Não encontrei nem um nem outro prefeito reeleito.  
(D) Havia bastante gente na plenária.  
 

II - PROVA DE MATEMÁTICA – (05 questões) 
 

QUESTÃO 06. Luiz vai investir R$ 9.000,00 em duas aplicações diferentes, uma com 3,5% de rendimento e outra 
com 6% de rendimento. Ele espera que suas aplicações rendam pelo menos R$ 450,00. Qual o valor mínimo 
à aplicar com 6% para o rendimento desejado? 

 
(A) R$ 3.600,00 
(B) R$ 5.400,00 
(C) R$ 4.500,00 
(D) R$ 6.000,00 
 
  



QUESTÃO 07. Um lojista fez ao seu fornecedor um pedido para compra de celulares com custo de R$ 100,00. E 
faturou na loja o mesmo produto com um lucro de 100% sobre o preço de custo. Não havendo muita saída, 
o lojista decide fazer uma promoção e dá desconto de 30% sobre o preço de venda do produto. Desta forma, 
com a promoção do produto o lojista terá, sobre o preço de custo: 

 
(A) Um lucro de 60% 
(B) Um prejuízo de 40% 
(C) Um lucro de 40% 
(D) Um lucro de 20% 
 
QUESTÃO 08. João pegou um empréstimo pessoal no valor de R$ 3.000,00 para pagar em duas parcelas anuais, 

sendo uma 12 meses após o contrato e a outra 24 meses. O juro cobrado pelo banco é simples e de 20% ao 
ano. Considerando que o valor da primeira parcela paga por João foi de R$ 1.500,00, podemos concluir que 
a segunda parcela será de: 

 
(A) R$ 1.500,00 
(B) R$ 2.100,00 
(C) R$ 2.500,00 
(D) R$ 2.520,00 
 
QUESTÃO 09. Para revestir um piso de uma sala são necessárias 500 peças iguais de cerâmica na forma de um 

quadrado. Sabendo que as peças tem 160cm², determine a área da sala: 
 
(A) 80m² 
(B) 160m² 
(C) 40m² 
(D) 100m² 
 
QUESTÃO 10. Em um auditório de forma triangular foram organizadas as fileiras das cadeiras para aproveitar 

melhor o espaço. Sendo que na primeira fileira foram colocadas 18 cadeiras, na segunda 20 cadeiras, na 
terceira 22 cadeiras e assim sucessivamente. Se for necessário acomodar 200 pessoas, cada qual em uma 
cadeira, neste mesmo auditório, quantas fileiras serão necessárias: 

 
(A) 10 fileiras 
(B) 08 fileiras 
(C) 12 fileiras 
(D) 11 fileiras 
 

III - PROVA DE LEGISLAÇÃO – (05 questões) 
 

QUESTÃO 11. De acordo com o Art. 13 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, os docentes incumbir-
se-ão de:  

 
I. Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;  
II. Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;  
III. Zelar pela aprendizagem dos alunos;  
IV. Informar pai e mãe sobre a frequência e rendimento dos alunos;  
V. Notificar ao Conselho Tutelar a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 50%. 
 
(A) Estão corretas as afirmativas I, II e III.  
(B) Estão corretas as afirmativas I, II, III e IV.  
(C) Estão corretas as afirmativas II, III e IV.  
(D) Todas as afirmativas estão corretas.  
 
  



QUESTÃO 12. Preencha corretamente a lacuna, de acordo com o previsto no Art. 19 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente: “Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família e, 
excepcionalmente, _________________________, assegurada a convivência familiar e comunitária, em 
ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes.” 

 
(A) com os avós 
(B) em orfanato 
(C) em família substituta 
(D) com pais adotivos 
 
QUESTÃO 13. De acordo com o previsto no Art. 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente: “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, assegurando-se-lhes: 

 
I. igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.  
II. direito de ter ciência do processo pedagógico. 
III. direito de ser respeitado por seus educadores. 
IV. direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. 
V. direito de organização e participação em entidades estudantis. 
VI. acesso à escola pública e particular próxima de sua residência.  
 
(A) Estão corretas as afirmativas I, II, III e V.  
(B) Estão corretas as afirmativas I, III, IV e VI.  
(C) Estão corretas as afirmativas I, III, IV e V.  
(D) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
QUESTÃO 14.Conforme previsto no Art. 24 da Constituição Federal, legislar sobre   educação, cultura, ensino, 

desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação, dentre outras matérias, compete 
concorrentemente:  

 
(A) à União e aos Estados.  
(B) à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. 
(C) aos estados e municípios.  
(D) à União, aos Estados e ao Distrito Federal. 
 
QUESTÃO 15. Em relação às previsões constitucionais, assinale “V” para Verdadeiro e “F” para Falso, indicando 

a alternativa correta:  
 
I. (    ) Compete aos Municípios manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, 

programas de educação infantil e de ensino fundamental.  
II. (    ) O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público objetivo. 
III. (    ) A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho.  

IV. (    ) O ensino é livre à iniciativa privada, bastando ter autorização e avaliação de qualidade pelo Poder 
Público.  

 
(A) V – V – V – V.  
(B) V – F – V – V.  
(C) F – F – V – V.  
(D) V – F – V – F.  
 
 
 
 
 
 
 



 

IV - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – (10 questões) 
 

 
QUESTÃO 16. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, quem vender, de qualquer forma, a 

criança ou adolescente, sem justa causa, produtos cujos componentes possam causar dependência física ou 
psíquica, ainda que por utilização indevida comete crime. Ao infrator, o crime descrito gera a seguinte 
penalidade:  

 
(A) Reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa 
(B) Apenas multa de 3 (três) a 20 (vinte) salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. 
(C) Detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, se o fato não constitui crime mais grave.   
(D) Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.   
 
QUESTÃO 17. De acordo com o documento Dez Passos para uma Alimentação Saudável (MS, 2013), é adequado 

considerar que, o tipo de alimento aceitável, para uma criança até completar seis meses é: 
 
(A) Papa salgada. 
(B) O que a família comer. 
(C) Papa de fruta. 
(D) O aleitamento materno exclusivo. 
 
QUESTÃO 18. De acordo com o documento Dez Passos para uma Alimentação Saudável (MS, 2013), a introdução 

dos alimentos complementares deve ser lenta e gradual na rotina de crianças a partir dos seis meses. Nesse 
sentido, a alimentação oferecida ao bebê, depois dos seis meses, deve ser composta de: 

 
(A) Apenas sucos e gelatinas. 
(B) Grãos (cereais e feijões), carnes, frutas e verduras. 
(C) Restringir ao leite materno ou derivados do leite de vaca. 
(D) Frituras, massas e carnes vermelhas. 
 
QUESTÃO 19. Para caracterizar o desenvolvimento de uma criança de quatro a sete meses podemos 

corretamente atribuir a realização da seguinte ação: 
 
(A) A criança consegue usar a tesoura, corta papel.  
(B) A criança consegue pegar a bola com as duas mãos quando está em movimento. 
(C) A criança consegue colocar suas roupas e tirá-las sem ajuda de um adulto. 
(D) A criança estende a mão para alcançar o objeto que deseja, transfere-o de uma mão para outra e coloca-o 

na boca. 
 

QUESTÃO 20. Na Educação Infantil, a vivência de apreciar obras de arte de diversos artistas é uma experiência 
da formação humana de uma criança que pode ser corretamente classificada como: 

 
(A) Um objetivo de aprendizagem no campo da linguagem oral. 
(B) Uma experiência no campo da matemática. 
(C) Um objetivo de aprendizagem acerca da experiência no campo do mundo social, das brincadeiras e do ser 

fragmentado. 
(D) Uma experiência no campo da Arte e à linguagem plástica e visual. 
 

QUESTÃO 21. Numa determinada idade, a criança começa a emitir sons compostos por uma ou duas sílabas 
como “muh-muh”. Essa competência constitui parâmetro do desenvolvimento infantil esperado de uma 
criança: 

 
(A) Aos três meses de idade, em seu aspecto cognitivo. 
(B) Aos seis meses de idade, em seu aspecto linguagem. 
(C) Aos nove meses de idade, em seu aspecto motor. 
(D) Aos doze meses de idade, em seu aspecto social.  



QUESTÃO 22. Observe a imagem abaixo: 

 
Descrição: CARRINHO ARAMADO. Medidas: Base: 12,5 x 17 cm. Altura: 17 cm. Material Madeira, M.D.F. e arame. Peso: 
0,500 kg. Idade: a partir de 2 anos. 

 
Considerando o aspecto lúdico no processo educacional, o brinquedo acima se faz adequado para atingir o 
seguinte objetivo de aprendizagem: 
 
(A) Propiciar musicalização, nutrição e inclusão. 
(B) Apenas criação, atenção e inclusão. 
(C) Desenvolver a cordenação visomotora, trabalha com cores e formas. 
(D) Possibilitar desenvolvimento de noções sobre meio ambiente e musicalização. 
 
QUESTÃO 23. Com as crianças até um ano, o Agente Educativo pode promover a seguinte brincadeira: 
 

NOME DA BRINCADEIRA: ONDE ESTÁ? 
 

Com a criança no colo ou bem próxima a ela, perguntas poderão ser feitas sobre onde estão as 
partes do corpo da criança. Quando ainda são muito pequenas, deve-se fazer a pergunta e 
respondê-la tocando na parte do corpo do bebê. Conforme ficarem maiores, estimule-as a 
apontar onde estão as partes do corpo. Se forem mais velhas, esconda objetos como 
brinquedos e peça para que elas procurem. 

 
Fonte: http://delas.ig.com.br/, acesso em 13.JAN.2016 (texto adaptado) 

 
Com devido propósito pedagógico, essa brincadeira é indicada para estimular especificamente: 
(A) Força e noções de matemática. 
(B) Conceitos da matemática e memória. 
(C) Conhecimento de cores e resistência física 
(D) Linguagem. 
 
QUESTÃO 24. Tendo o brincar e as brincadeiras como eixo norteador de sua prática educativa e, frente à 

interação e trocas de saberes e conhecimentos das crianças, um Agente Educativo deve adotar a seguinte 
postura: 

 
(A) Desafiar os bebês e as crianças a explorar e a desenvolver ações diversas com os brinquedos e outros 

objetos. 
(B) Explicar a percepção de fenômenos físicos como: inércia, velocidade, queda dos corpos. 
(C) Promover o respeito ao meio ambiente, considerando a biodiversidade e a sustentabilidade. 
(D) Possibilitar procedimentos de observação, levantamento de hipóteses e formulação de perguntas. 
 
 

http://delas.ig.com.br/


QUESTÃO 25. Em determinada idade, é comum observar que algumas crianças bem pequenas possam morder 
colegas e até os adultos que dela cuidam. E, diante de uma situação dessas, o Agente Educativo deve atuar 
da seguinte forma: 

 
(A) O Agente Educativo deve repreender fisicamente à criança que praticou tal ato, de modo que sirva de lição 

para as demais crianças presentes na situação. 
(B) O Agente Educativo deve deixar a criança de castigo, isolada em um ambiente da instituição escolar. 
(C) O Agente Educativo deve estabelecer limites claros à criança, impedindo, de forma calma, paciente e sempre 

que possível, que essa situação possa voltar a acontecer. 
(D) O Agente Educativo deve permitir que a outra criança que foi mordida possa revidar a ação sofrida. 
 
 


