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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO
Um engenheiro mecânico cubano aposentado
de 70 anos está construindo uma aeronave de
madeira há cerca de sete anos na garagem de
casa.
Adolfo Rivera tem mais de 40 anos de
experiência em aviação, mas nunca pilotou um
avião, ele sonha em voar na aeronave.
Em entrevista à agência de notícias EFE,
Rivera disse que a aeronave é um veículo de
dois lugares com um peso máximo de 400
quilos, 6 metros de comprimento e 9,2
envergadura. Seu motor permitirá voar pelos
céus por duas horas ininterruptas a uma
velocidade máxima de 165 quilômetros por
hora. "É inspirado no modelo americano
Cessna 152. Eu sempre gostei daquele pequeno
avião", confessa.
Rivera já encaminhou os documentos para
pedir a autorização para a decolagem do avião
para as autoridades cubanas. Ele está
aguardando a permissão.
Ele disse que está ansioso pelos benefícios que
a aeronave poderá oferecer no futuro, já que a
partir de sua aeronave "outros equipamentos
similares podem ser construídos e usados em
escolas de aviação, defesa e até em inspeção de
agricultura ou silvicultura".
"Eu construí este avião também para que as
pessoas saibam que somos capazes de fabricar
esse tipo de avião aqui em Cuba", disse ele.
(ENGENHEIRO
aposentado
constrói
aeronave artesanal na garagem de casa em
Cuba.
G1
2020.
Disponível
em:
<https://g1.globo.com/olha-que
legal/noticia/2020/03/25/engenheiroaposentado-constroi-aeronave-artesanal-nagaragem-de-casa-em-cuba.ghtml>.

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 01
De acordo com o texto, analise os itens a seguir
e, ao final, assinale a alternativa CORRETA:
I – A aeronave já está pronta para o primeiro
voo.
II – A aeronave será a primeira que o
aposentado vai pilotar.
III – O engenheiro mecânico começou a
construir a aeronave devido a pandemia e o
isolamento social.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.
QUESTÃO 02
De acordo com o texto, analise os itens a seguir
e, ao final, assinale a alternativa CORRETA:
I- A aeronave poderá sobrevoar por duas horas,
todavia, com pausa nos voos.
II- O avião foi inspirado em um modelo
americano que o aposentado gostava.
III- O aposentado construiu a aeronave para
mostrar que o país é capaz de fabricar esses
modelos.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.
QUESTÃO 03
A palavra “pequeno” utilizada no texto, possui
a seguinte classe gramatical:
(A) adjetivo.
(B) advérbio.
(C) substantivo.
(D) pronome.
(E) artigo.
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QUESTÃO 04

QUESTÃO 08

A palavra “iludido”, tem como sinônimo,
EXCETO:

Um automóvel percorre 240 (duzentos e
quarenta) quilômetros utilizando 20 litros de
combustível. Quantos litros seriam necessários
para que este mesmo automóvel percorresse
360 (trezentos e sessenta) quilômetros?

(A) tapeado.
(B) desenganado.
(C) burlado.
(D) ludibriado.
(E) atraiçoado
QUESTÃO 05
Na frase: “O homem foi brutalmente
assassinado.”, a palavra “brutalmente”, possui
a seguinte classe gramatical:

(A) 25.
(B) 30.
(C) 32.
(D) 36.
(E) 40.

(A) preposição.

QUESTÃO 09

(B) artigo.

Assinale a alternativa que apresenta
corretamente o resultado para a seguinte
equação de primeiro grau:

(C) advérbio.
(D) pronome.

13x – 23 – 45 = -7x +12

(E) adjetivo.
MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO
LÓGICO
QUESTÃO 06
Em uma determinada cidade há 2.220 (duas
mil duzentos e vinte) pessoas infectadas por
um certo vírus, sendo que 20% delas estão em
estado grave. Assinale a alternativa que
apresenta corretamente o número de pessoas
que NÃO estão em estado grave:
(A) 1.684.
(B) 1.476.
(C) 1.776.
(D) 1.796.
(E) 1.826.

(A) 2.
(B) 3.
(C) 4.
(D) 5.
(E) 6.

QUESTÃO 10
Calcule o MMC para os números 39, 9 e 7:
(A) 624.
(B) 714.
(C) 789.

QUESTÃO 07
Se 6 (seis) máquinas produzem 1.000 pacotes
de biscoito em 40 minutos, em quanto tempo 3
(três) dessas mesmas máquinas produziriam
2.000 pacotes de biscoito?

(D) 802.
(E) 819.

(A) 60 minutos.
(B) 100 minutos.
(C) 120 minutos.
(D) 160 minutos.
(E) 180 minutos.
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LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL

QUESTÃO 13

QUESTÃO 11

Prevê o artigo 14 da Resolução CNE/CP nº 2,
de 22 de dezembro de 2017 que a Base
Nacional Comum Curricular, no Ensino
Fundamental, está organizada em áreas do
conhecimento. Assinale a alternativa que
compõe todas as competências.

É assegurado ao aluno regularmente
matriculado em instituição de ensino pública
ou privada o direito de ausentar-se de prova ou
aula em dia que, segundo preceitos de sua
religião, seja vedado o exercício de tais
atividades.
Analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta, quanto aos critérios a serem
adotados pela instituição de ensino.

(A)
linguagens,
matemática,
geografia e filosofia.

história,

(B) linguagens, matemática, ciências da
natureza, geografia e filosofia.

I – trabalho escrito ou outra modalidade de
atividade de pesquisa, com tema, objetivo e
data de entrega definidos pela instituição de
ensino.

(C) linguagens, matemática, ciências da
natureza, ciências humanas e ensino religioso.

II- prova ou aula de reposição, conforme o
caso, a ser realizada em data alternativa, no
turno de estudo do aluno ou em outro horário
agendado com sua anuência expressa.

(E) linguagens, matemática, ciências da
natureza, história e ensino religioso.

III – prova a ser realizada em data alternativa,
a depender do calendário escolar, desde que,
respeitado o turno do aluno.

QUESTÃO 14

(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.

QUESTÃO 12
Prevê o Art. 21. São etapas correspondentes a
diferentes momentos constitutivos do
desenvolvimento educacional: EXCETO.
I – Educação Infantil.
II – Ensino Fundamental.
III – Ensino Médio.
IV – Ensino Técnico.

(D) linguagens, matemática, história, ciências
humanas e ensino religioso.

Dispõe o artigo 17 da Resolução CNE/CEB nº
01 de julho de 2000 que a formação inicial e
continuada de profissionais para a Educação de
Jovens e Adultos terá como referência as
diretrizes curriculares nacionais para a
formação de professores, apoiada em,
EXCETO:
(A) elaboração de projetos pedagógicos para
facilitação do aprendizado.
(B) ambiente institucional com organização
adequada à proposta pedagógica.
(C) investigação dos problemas desta
modalidade de educação, buscando oferecer
soluções teoricamente fundamentadas e
socialmente contextuadas.
(D) desenvolvimento de práticas educativas
que correlacionem teoria e prática.
(E) utilização de métodos e técnicas que
contemplem códigos e linguagens apropriados
às situações específicas de aprendizagem.

(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas o item IV é verdadeiro.
(E) Todos os itens são verdadeiros.
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QUESTÃO 15
Segundo o que emana a Constituição Federal
de 1988, o ensino será ministrado com base em
alguns princípios.
Assinale a alternativa abaixo que NÃO
corresponde a um desses princípios.
(A) igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola.
(B) gestão democrática do ensino privado, na
forma da lei.
(C) liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e
divulgar o pensamento, a arte e o saber.
(D) garantia de padrão de qualidade.
(E) pluralismo de ideias e de concepções
pedagógicas, e coexistência de instituições
públicas e privadas de ensino.

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 17
Analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta, quanto as atribuições da
Mesa da Câmara.
Compete à Mesa, dentre outras atribuições,
propor projeto de resolução que disponha
sobre a:
I – Secretaria da Câmara e suas alterações.
II- Polícia da Câmara.
III – Criação, transformação ou a extinção dos
cargos, empregos e funções de seus serviços e
fixação
da
respectiva
remuneração,
independente dos parâmetros estabelecidos na
lei de diretrizes orçamentárias.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas os itens I e II são verdadeiros.

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E
CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO
QUESTÃO 16
O município tem como competência
concorrente, com a União, o Estado e o Distrito
Federal,
entre
outros,
determinadas
atribuições. Dentre elas, podemos citar,
EXCETO:
(A) proteger o meio ambiente e combater a
poluição em qualquer de suas formas.
(B) estabelecer e implantar política de
educação para a segurança do trabalho.
(C) preservar as florestas, a fauna e a flora.
(D) zelar pela guarda da Constituição, das leis
e das instituições democráticas e conservar o
patrimônio público.
(E) fomentar a produção agropecuária e
organizar o abastecimento alimentar.

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.

QUESTÃO 18
No que tange a acumulação de cargos ao
profissional de ensino, é INCORRETO
afirmar:
(A) é lícito acumular 2(dois) cargos de
professor.
(B) é lícito acumular 1(um) cargo de professor
com outro técnico ou científico.
(C) a competência para avaliação do acúmulo
de cargos ou função no âmbito da Secretária
Municipal de Educação é da Comissão de
Avaliação de Acúmulo de Cargos.
(D) em caso de acúmulo de 02 (dois) cargos
docentes ou de um cargo de professor com
outro técnico ou científico a carga total não
poderá ultrapassar o limite de 60(sessenta)
horas semanais.
(E) a verificação da compatibilidade de
acúmulo de cargos será feita através de análise
de atestados de horários, antes do início do
exercício.
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QUESTÃO 19

QUESTÃO 22

Em março de 2020, o município de Cerquilho
foi certificado em um programa estadual, cujo
propósito é incentivar, apoiar e medir a
maneira descentralizada a agenda ambiental
dos municípios paulistas. Cerquilho alcançou a
nota 81,67. Qual o nome desse programa?

Segundo dispõe o Estatuto da Criança e do
Adolescente, acerca do Direito à Educação,
analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta.

(A) Programa Estadual Município Verde Azul.

II- o não oferecimento do ensino obrigatório
pelo poder público ou sua oferta irregular
importa responsabilidade da autoridade
competente.

(B) Programa Estadual Município Ambiente
Limpo.
(C) Programa Estadual Município Ambiente
Verde.
(D) Programa Estadual Município Verde
Branco.
(E) Programa Estadual Município Verde
Limpo.

I- o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é
direito público subjetivo.

III- 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.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.

QUESTÃO 20

(C) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.

Qual o nome do evento que encerrou o
carnaval de Cerquilho em 2020 e que está na
sua 4ª edição?
(A) Arrastando o Bigode.
(B) Levanta Poeira.
(C) Anima Galera.
(D) Carnaval Animado.
(E) Desfile dos Carrões.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
Dentre os princípios do qual o ensino deve ser
ministrado podemos destacar, EXCETO:
(A) garantia de padrão de qualidade.
(B) valorização da experiência extraescolar.
(C) gratuidade do ensino público e privado em
estabelecimentos oficiais.
(D) coexistência de instituições públicas e
privadas de ensino.

(E) Todos os itens são verdadeiros.

QUESTÃO 23
Acerca da Alfabetização e do Letramento é
CORRETO afirmar:
(A) alfabetizado é o sujeito que sabe ler.
(B) a alfabetização deixa o indivíduo apto a
desenvolver os mais diversos métodos de
aprendizagem da língua.
(C) o letramento é o processo de aprendizagem
onde se desenvolve a habilidade de ler e
escrever.
(D) a alfabetização é o estado que um
indivíduo ou grupo social alcança depois de se
familiarizar com a escrita e a leitura.
(E) através do letramento, o sujeito é capaz de
codificar e decodificar uma língua, aprendendo
a ler e escrever.

(E) pluralismo de ideias e apreço à tolerância.

Professor de Educação Infantil – Pré-Escola

Página 5 de 10

Prefeitura Municipal de Cerquilho – SP – Processo Seletivo 01/2020

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 24

QUESTÃO 27

Assinale a alternativa CORRETA acerca da
linguagem oral e escrita.
(A) a linguagem oral privilegia o conteúdo e a
informação.

“Texto __________ defende uma ideia, sendo
um texto argumentativo e opinativo, já o texto
___________ são textos instrucionais que
explicam como realizar algo.

(B) na linguagem escrita, muita das vezes, não
há uma preocupação formal.

Marque a alternativa que preenche de forma
correta as lacunas acima.

(C) na linguagem escrita há uma maior
tolerância relativamente ao cumprimento da
norma culta.
(D) na linguagem oral há uma maior
aproximação entre emissor e receptor.
(E) a linguagem oral possibilita a revisão do
conteúdo e a correção dos erros.

QUESTÃO 25
Dos precursores e seguidores da Literatura
Infantil no Brasil, podemos citar o criador da
obra “O Menino Maluquinho”. Quem é ele:
(A) Ziraldo Alves Pinto.
(B) Monteiro Lobato.
(C) Charles Perrault.
(D) Hans Christian Andersen.
(E) Carlos Jansen.

(A) narrativo – descritivo.
(B) descritivo – expositivo.
(C) dissertativo – expositivo.
(D) dissertativo – injuntivo.
(E) narrativo – injuntivo.
QUESTÃO 28
No que tange o desenvolvimento cognitivo, as
características abaixo condizem com qual
estágio?
I – o surgimento da linguagem, que condiciona
todos os esquemas mentais.
II – o egocentrismo está muito presente durante
toda essa fase.
III – a possibilidade de falar habilita um
esquema mental diferente, no qual a função
simbólica é primordial.
(A) sensório-motor.
(B) pré-operacional.
(C) operacional concreto.
(D) operacional formal.
(E) operacional simbólica.

QUESTÃO 26

QUESTÃO 29

Acerca da linguagem simbólica é correto
afirmar, EXCETO:

Acerca do processo de alfabetização, é
CORRETO afirmar:
(A) na fase pré-silábica a criança passa a
entender que existe uma correspondência entre
as letras e o que é falado.
(B) na fase silábica a criança percebe que a
escrita representa o que é falado.
(C) na fase silábico-alfabética, a criança passa
a entender que as sílabas possuem mais que
uma letra.
(D) na fase silábico-alfabética, a criança já
consegue reproduzir adequadamente todos os
fonemas de uma palavra.
(E) na fase alfabética a criança não consegue
dominar o valor das letras e sílabas.

(A) a linguagem simbólica se baseia em
ícones.
(B) é a forma de comunicação através da qual
os seres humanos interpretam algum símbolo e
obtêm uma mensagem dele.
(C) o simbolismo completa o que a linguagem
conceitual e explícita é incapaz de abranger,
devido as suas limitações naturais.
(D) a interpretação das mensagens pode variar
entre o remetente e o destinatário.
(E) sinais de trânsito são formas de linguagem
simbólica.
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QUESTÃO 30

QUESTÃO 32

Acerca dos três tipos de conhecimento, analise
os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta.

Acerca do direito das crianças em desenvolver
sua curiosidade, imaginação e capacidade de
expressão é correto afirmar, EXCETO:

I- conhecimento físico é o que obtemos por
meio da observação dos objetos na realidade
externa.

(A) as crianças têm o direito de desenvolver
brincadeiras e jogos simbólicos.

II- conhecimento social é aquele que herdamos
da cultura do meio que vivemos.
III- conhecimento lógico-matemático resulta
das relações que o sujeito estabelece com ou
entre os objetos, ao agir sobre eles.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.

(B) as crianças têm oportunidade de ouvir
músicas e de assistir teatro de fantoches.
(C) as crianças têm acesso a livros de história,
desde que, saibam ler.
(D) as crianças têm direito de cantar e dançar.
(E) a curiosidade da criança pelo seu corpo não
deve ser reprimida.

(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas os itens I e II são verdadeiros.

QUESTÃO 33

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.

QUESTÃO 31
____________ podem ser definidos como
referência, ponto de partida, ponto de chegada
ou linha de fronteira. ___________ por sua
vez,
presumem
a
possibilidade
de
quantificação, servindo, portanto, como
instrumento para aferir o nível de
aplicabilidade do ___________.
Marque a alternativa que preenche de forma
correta as lacunas acima.
(A) padrões – parâmetros – padrão.
(B) parâmetros – critérios – parâmetro.
(C) critérios – padrões – critério.
(D) parâmetros – indicadores – parâmetro.
(E) indicadores – critérios – indicador.

As instituições de Educação Infantil devem
criar procedimentos para acompanhamento do
trabalho pedagógico e para avaliação do
desenvolvimento das crianças, sem objetivo de
seleção,
promoção
ou
classificação,
garantindo:
(A) a observação crítica e criativa das
atividades, das brincadeiras e interações das
crianças no cotidiano.
(B) a retenção das crianças na Educação
Infantil.
(C) utilização de múltiplos registros realizados
por adultos e crianças (relatórios, fotografias,
desenhos, álbuns etc.).
(D) a continuidade dos processos de
aprendizagens por meio da criação de
estratégias adequadas aos diferentes momentos
de transição vividos pela criança (transição
casa/instituição de Educação Infantil,
transições no interior da instituição, transição
creche/pré-escola
e
transição
préescola/Ensino Fundamental).
(E) documentação específica que permita às
famílias conhecer o trabalho da instituição
junto às crianças e os processos de
desenvolvimento e aprendizagem da criança na
Educação Infantil.
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QUESTÃO 34

QUESTÃO 36

Analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta.

Assinale a alternativa correta quanto aos
conceitos que compõem os princípios do qual
as propostas pedagógicas de Educação Infantil
devem respeitar.

Podemos dizer que brinquedo
direcionamento de gênero é aquele que:

sem

I- é utilizável por meninos e meninas.
II- tem um papel determinado.
III- sugere a utilização por um dos gêneros em
função da cor.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.

( ) da autonomia, da responsabilidade, da
solidariedade e do respeito ao bem comum, ao
meio ambiente e às diferentes culturas,
identidades e singularidades.
( ) dos direitos de cidadania, do exercício da
criticidade e do respeito à ordem democrática.

(C) Apenas os itens I e II são verdadeiros.

( ) da sensibilidade, da criatividade, da
ludicidade e da liberdade de expressão nas
diferentes manifestações artísticas e culturais.

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.

1- políticos.

(E) Todos os itens são verdadeiros.

2- estéticos.

(B) Apenas o item II é verdadeiro.

3- éticos.
QUESTÃO 35

(A) 1 – 2 - 3

O brinquedo é considerado institucional
quando atinge uma finalidade, assim, é correto
afirmar, EXCETO:

(B) 1 – 3 - 2

(A) o brinquedo institucional é desafiador, mas
não frustra.

(C) 2 – 1 - 3
(D) 3 – 2 - 1
(E) 3 – 1 - 2

(B) o brinquedo institucional atende a uma
variedade de níveis de desenvolvimento.
(C) o brinquedo institucional é adequado para
o espaço disponível.

QUESTÃO 37

(D) o brinquedo institucional possui um nível
de complexidade elevado à idade da criança.

A motricidade __________, relaciona-se com
o controle corporal no seu todo: postura,
equilíbrio estático e dinâmico, deslocamentos
e balanços.

(E) o brinquedo institucional tem design, cor,
forma, texturas, variedade de materiais e estilo.

Marque a alternativa que preenche de forma
correta a lacuna acima.
(A) fina.
(B) ampla.
(C) humana.
(D) extensa.
(E) avançada.
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QUESTÃO 38

QUESTÃO 40

No que tange ao projeto pedagógico é correto
afirmar, EXCETO:

No que tange aos direitos das crianças ao
contato com a natureza é correto afirmar,
EXCETO:

(A) é o plano orientador das ações da
instituição e define metas que se pretende para
a aprendizagem e o desenvolvimento das
crianças.
(B) é necessário analisar a realidade escolar em
seus aspectos interno e externo.
(C) é elaborado num processo coletivo apenas
entre a direção, os professores de demais
colaboradores da instituição.
(D) o projeto auxilia na organização de
disciplinas, datas comemorativas, formação
continuada, reuniões, entre outras rotinas.

(A) as crianças não podem brincar com água.
(B) as crianças têm direito ao sol.
(C) as crianças aprendem a observar, amar e
preservar a natureza.
(D) há a inclusão das famílias na programação
relativa à natureza.
(E) as crianças podem olhar para fora através
de janelas mais baixas e com vidros
transparentes.

(E) auxilia os educadores na condução de aulas
mais eficientes e dinâmicas.

QUESTÃO 39
Analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta quanto a importância da
consciência fonológica na alfabetização.
I – a consciência fonológica é importante para
o aprendizado da leitura e da escrita, porque
facilita a descoberta do princípio alfabético, o
princípio de que símbolos escritos estão
associados a fonemas.
II – a consciência fonológica não se refere a um
processo automático de percepção da fala, mas
exige a tomada da linguagem enquanto objeto
do pensamento.
III - a consciência fonológica significa treinos
fonêmicos exaustivos como requisito para
alfabetização.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.
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PROVA DISCURSIVA (REDAÇÃO)
TEMA: “Educação a Distância”.
Considerando o tema acima estabelecido e o descrito no Capítulo 9 do Edital, elabore uma
redação manuscrita em gênero dissertativo-argumentativo, com número mínimo de 15 (quinze)
e máximo de 30 (trinta) linhas. O título do texto não será computado como 01 (uma) linha. A
Prova Discursiva (Redação) deverá ser manuscrita de forma legível, sendo obrigatório o uso de
caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
Atenção – a presente folha trata-se de rascunho - a redação deverá ser elaborada na folha de
texto definitiva, entregue pelo Fiscal de Sala.
Rascunho
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