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PROCESSO SELETIVO 12/2018

MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Nome do Candidato:

Nº de Inscrição:

Assinatura:

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
1. É proibido folhear o caderno de provas antes da autorização do fiscal.
2. Confira se este caderno de provas corresponde ao cargo (cabeçalho desta página) para o qual você
se candidatou.
3. Confira os dados impressos no cartão resposta. Quaisquer problemas deverão ser comunicados ao
fiscal de sala, para registro em ata.
4. Assine o cartão de respostas.
5. Verifique se este caderno de prova contém 40 questões. Não serão consideradas reclamações
posteriores ao término da prova.
6. Cada questão da prova objetiva constitui-se de cinco alternativas, identificadas pelas letras A, B, C,
D e E, das quais apenas uma será a resposta correta.
7. Preencha primeiramente o rascunho do cartão de respostas da prova objetiva, que se encontra no
final desta página; em seguida, passe-o a limpo, com caneta esferográfica azul ou preta. Qualquer
outra cor de tinta no cartão de respostas não será aceita pela leitora ótica.
8. Preencha o cartão de respostas da prova objetiva completando totalmente a opção, ao lado dos
números, que corresponde à resposta correta.
9. Serão consideradas incorretas questões para as quais o candidato tenha preenchido mais de uma
opção no cartão de respostas, bem como questões cuja opção apresente rasuras no cartão de
respostas.
10. O cartão resposta não será substituído em hipótese alguma; portanto, evite rasuras.
11. Em sala, a comunicação entre os candidatos não será permitida, sob qualquer forma ou alegação.
12. Não será permitido o uso de calculadoras, dicionários, telefones celulares, pen drive ou de qualquer
outro recurso didático, elétrico ou eletrônico, nem o uso de qualquer acessório que cubra as orelhas
do candidato.
13. A prova objetiva terá duração máxima de 3h e 30 min, incluído o tempo para preenchimento do
cartão de respostas.
14. O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 1 (uma) hora de seu início e poderá
levar o caderno de provas 1 (uma) hora antes de seu término.
15. Os (3) três últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e
devem fazê-lo após a assinatura da ata de sala.
16. As saídas para: banheiro, tomar medicamento e água, só serão permitidas acompanhadas por um
fiscal.
17. Os fiscais NÃO estão autorizados a prestar informações de interpretação das questões. Sua função
é apenas fiscalizar e orientar quanto ao funcionamento do certame.
18. Ao concluir a prova, entregue ao fiscal de sala o cartão de respostas.
Boa prova!
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LÍNGUA PORTUGUESA
As questões de 01 a 10 dizem respeito ao Texto. Leia-o atentamente antes de respondê-las.
(Texto)

01. Sobre o Texto e seu contexto, analise:
I- Em 2018, as emissões globais de carbono devem atingir a maior alta de todos os tempos;
II- Os novos dados foram publicados simultaneamente em três periódicos;
III- É a primeira vez que as emissões de CO2 aumentaram no mundo, de acordo com pesquisadores
da UEA.
Dos itens acima:
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas o item I está correto.
Apenas o item II está correto.
Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.
Todos os itens estão corretos.
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02. Há erro de concordância verbal no seguinte trecho retirado do Texto:
a) “As emissões globais de carbono devem atingir a maior alta de todos os tempos em 2018 –
de acordo com pesquisadores da Universidade de East Anglia (UEA) e do Global Carbon
Project.” (linhas 1 a 4)
b) “Um aumento projetado de mais de 2% foi impulsionado por um crescimento no uso de
carvão pelo segundo ano consecutivo, e pelo crescimento sustentado no uso de petróleo e
gás.” (linhas 4 a 8)
c) “Os novos dados para 2018, publicados simultaneamente nos periódicos "Nature", "Earth
System Science Data" e "Environmental Research Letters", revela que as emissões globais
da queima de combustíveis fósseis devem atingir 37,1 bilhões de toneladas de CO 2 em
2018.” (linhas 8 a 14)
d) “As emissões de CO2 aumentaram agora pelo segundo ano consecutivo, após três anos de
pouco ou nenhum crescimento de 2014 a 2016.” (linhas 14 a 17)
e) “A notícia serve como mais um apelo à ação dos governos na Conferência das Nações
Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 24), em Katowice, na Polônia esta semana.”
(linhas 18 a 21)
03. Sobre a pontuação, julgue os itens abaixo em verdadeiro (V) ou falso (F). Em seguida, assinale
a alternativa com a ordem correta das respostas, de cima para baixo:
(__) O travessão utilizado na linha 2 poderia ser corretamente substituído por uma vírgula;
(__) As vírgulas utilizadas na linha 8 e 11 isolam e encerram elementos de valores meramente
explicativos;
(__) Manteria a correção gramatical do texto se isolássemos entre vírgulas a expressão
“simultaneamente” (linha 9);
(__) Separam-se por vírgula as orações coordenadas unidas pela conjunção “e” quando elas têm
sujeitos iguais, apenas.
a)
b)
c)
d)
e)

V-V-F-V.
F-V-F-V.
V-V-V-F.
F-V-V-F.
V-F-F-V.

04. Assinale a alternativa em que a partícula “que” exerce a mesma função morfológica que no
trecho abaixo retirado do Texto:
“[...], revela que as emissões globais da queima [...]” (linhas 11 e 12)
a)
b)
c)
d)

Que de recordações para mim conservo!
Esta é a pena com que escrevo.
Que enganados estávamos!
Faziam partos sem outros recursos que umas tesouras grosseiras, água quente e não muito
mais.
e) Espero que assim seja.
05. Assinale a palavra retirada do Texto acentuada pela seguinte regra gramatical: Assinalam-se
os vocábulos paroxítonos terminados em encontros vocálicos que costumam ser pronunciados
como ditongos.
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a)
b)
c)
d)
e)

“gás” (linha 8)
“periódicos” (linha 9)
“três” (linha 15)
“Conferência” (linha 19)
“países” (linha 24)

06. Das classes de palavras do Texto, há contração entre elas em:
a)
b)
c)
d)
e)

“As” (linha 1)
“de” (linha 5)
“um” (linha 5)
“após” (linha 15)
“da” (linha 25)

07. A crase da linha 19 foi empregada, pois:
a)
b)
c)
d)
e)

Há a contração entre preposição exigida por regência verbal e artigo definido feminino.
Há a contração entre preposição exigida por regência nominal e artigo definido feminino.
É obrigatório o uso da crase em locuções conjuntivas.
É obrigatório o uso da crase em locuções adverbiais.
Incorretamente. O correto é “a” sem crase.

08. No trecho do Texto “A alta este ano é projetada em 2,7%.” (linha 17), podemos afirmar que nele
há um maior número de termos classificados gramaticalmente como:
a)
b)
c)
d)
e)

Artigo.
Verbo.
Conjunção.
Substantivo.
Pronome.

09. “As emissões de CO2 aumentaram agora pelo segundo ano consecutivo, [...]” (linhas 14 e 15).
Acerca transitividade verbal do termo destacado, é correto afirmar que se trata de um:
a)
b)
c)
d)
e)

Verbo intransitivo.
Verbo transitivo direto.
Verbo transitivo indireto.
Verbo transitivo direto e indireto.
Verbo bitransitivo.

10. “As emissões globais de carbono devem atingir a maior alta de todos os tempos em 2018 – de
acordo com pesquisadores da Universidade de East Anglia (UEA) e do Global Carbon Project.”
(linhas 1 a 4). É correto afirmar que o período acima é:
a)
b)
c)
d)
e)

Simples, formado por uma oração apenas.
Composto, formado por duas orações apenas.
Composto, formado por três orações apenas.
Composto, formado por quatro orações apenas.
Composto, formado por cinco orações apenas.
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MATEMÁTICA
11. Para construir uma estrutura metálica, uma empresa dispõe de barras de alumínio com 25
metros e 35 metros. Para facilitar o transporte e a instalação das peças no local desejado, eles
decidiram cortar as barras de maneira a obter o maior valor possível e sem sobras. Qual deverá
ser o tamanho de cada peça?
a)
b)
c)
d)
e)

7 metros.
4 metros.
5 metros.
3 metros.
8 metros.

12. Em uma sala com homens e mulheres, há 120 alunos, sendo 76 deles homens. Em um sorteio,
qual é a probabilidade aproximada de uma mulher ser escolhida?
a)
b)
c)
d)
e)

37%
63%
26%
54%
78%

13. Quantos anagramas poderão ser formados com a palavra BRASILEIRO de maneira que as
letras BR e RO sempre permaneçam juntas, e nesta ordem?
a)
b)
c)
d)
e)

10.080 anagramas.
80.640 anagramas.
725.760 anagramas.
40.320 anagramas.
20.160 anagramas.

14. A soma do quadrado de um número com seu antecessor resulta em 71. Quais são os números
em questão?
a)
b)
c)
d)
e)

40 e 41
35 e 36
51 e 53
37 e 38
26 e 27

15. Um hexágono inscrito em uma circunferência de raio 18 cm possui área aproximada de:
(𝑎𝑑𝑜𝑡𝑒: √3 = 1,7)
a)
b)
c)
d)
e)

621,3 cm2
550,8 cm2
575,22 cm2
413,1 cm2
826,2 cm2
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16. As idades de Diogo e seu irmão são inversamente proporcionais aos números 8 e 12. Sabendo
que a diferença de idade entre eles é de quatro anos, determine a idade de ambos.
a)
b)
c)
d)
e)

20 e 24 anos.
14 e 18 anos.
8 e 12 anos.
4 e 8 anos.
24 e 28 anos.

17. Um tanque na forma de um paralelepípedo foi preenchido com óleo a uma altura de 1,20 metros,
tendo como base 80 centímetros largura e 1,50 metros de comprimento. Ao colocar um cubo de
aço dentro deste tanque, a altura da água passou a ser de 105 centímetros. Portanto, é correto
afirmar que o volume do cubo em metros cúbicos é de:
a)
b)
c)
d)
e)

45 m3
4,5 m3
450 m3
4.500 m3
0,45 m3

18. O valor decimal que representa a solução aproximada da expressão a seguir é:
1
1
+ 5−2 − 2
5
3−3 − 2−2
a)
b)
c)
d)
e)

1,32
3,11
1,22
3,23
3,55

19. Os juros aplicados sobre um investimento são de 1,6% ao mês, sob um regime de juros simples.
Por quanto tempo esse capital deverá ficar aplicado para receber em juros um valor 4 vezes maior
que o capital investido?
a)
b)
c)
d)
e)

175 meses.
250 meses.
160 meses.
80 meses.
225 meses.

20. Dada a função quadrática f(x) = – x2 + 12x – 800, onde x representa a quantidade de peças
vendidas e f(x) o faturamento mensal de acordo com a quantidade de peças vendidas. Determine
o lucro obtido na venda de cada peça quando o lucro máximo é atingido.
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 764,00
R$ 382,00
R$ 191,00
R$ 36,00
R$ 6,00
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CONHECIMENTOS GERAIS
21. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Linhares-ES, analise:
I- O Município, objetivando integrar a organização, planejamento e a execução de funções públicas
de interesse regional comum, pode associar-se aos demais Municípios limítrofes e ao Estado.
II- As defesas dos interesses municipalistas ficam asseguradas por meio de associação ou
convênio com outros Municípios ou entidades localistas.
III- O Município não tem direito à antecipação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural,
de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e outros recursos minerais de seu
território.
Dos itens acima:
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas o item I está correto.
Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.
Apenas os itens I e III estão corretos.
Todos os itens estão corretos.

22. Segundo a Lei Orgânica do Município de Linhares-ES, é vedado ao município:
a)
b)
c)
d)
e)

Legislar sobre assuntos de interesse local.
Recusar fé aos documentos públicos.
Suplementar a legislação federal e estadual, no que couber.
Elaborar o plano plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e os Orçamentos Anuais.
Elaborar e executar o plano diretor, como instrumento básico da política de desenvolvimento
e expansão urbana.

23. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Linhares-ES, ao Município compete, concorrente
com a União e o Estado, exceto:
a) Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de
educação pré-escolar e de ensino fundamental;
b) Amparar, com providências de origem econômicas sociais, a infância e a adolescência,
contra o abandono físico, moral e intelectual;
c) Prover a organização e funcionamento da saúde pública, através de ambulatórios, centros
e postos de saúde, pronto-socorro, serviço dentário e outros, inclusive hospitais e
maternidade;
d) Estabelecer cultos religiosos com igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento
e manter com eles ou seus representantes, relações de dependência ou aliança.
e) Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os
monumentos e as paisagens naturais notáveis.
24. O território do município de Linhares abrangia os que são hoje os municípios de:
I- Colatina;
II- São Gabriel da Palha;
III- Pancas.
Dos itens acima:
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a)
b)
c)
d)
e)

Apenas o item II está correto.
Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.
Apenas os itens I e III estão corretos.
Todos os itens estão corretos.

25. Em relação ao município de Linhares-ES, analise:
I- A região de Linhares foi, no passado, toda coberta pela Mata Atlântica. Atualmente, restam
apenas 8% da cobertura vegetal primitiva em todo o Estado;
II- A região fica situada no que se convencionou chamar de Baixo Rio Doce;
III- Observa-se nesta região, uma rica fauna de mamíferos, aves, anfíbios e invertebrados, sendo
que em grande parte encontra-se em extinção.
Dos itens acima:
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas o item I está correto.
Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.
Apenas os itens I e III estão corretos.
Todos os itens estão corretos.

26. Responda (V) verdadeiro ou (F) falso, em relação aos aspectos geográficos de Linhares-ES:
(__) O município tem o maior litoral do Estado e o maior complexo lacustre do Sudeste brasileiro;
(__) O município de Linhares abriga 148 lagoas em seu domínio, 62 dessas encontram-se
especificadas abaixo as 28 restantes ainda não possuem nome de batismo;
(__) A região Costeira possui o maior domínio territorial, seguida pela região Tabuliforme e Serrana,
respectivamente.
a)
b)
c)
d)
e)

F-F-V.
V-F-F.
F-V-F.
V-F-V.
V-V-F.

27. O Chile anunciou que não participará de uma conferência internacional no Marrocos organizada em
apoio a um pacto migratório da ONU por considerar que algumas disposições do documento "não são
aplicáveis" à política migratória chilena, anunciou o Ministério do Interior.
(Fonte adaptada: https://www.em.com.br>acesso em 10 de dezembro de 2018)

Com base na notícia acima e utilizando seus conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que
o atual presidente do Chile é:
a)
b)
c)
d)
e)

Evo Morales.
Sebastián Piñera.
Nicolás Maduro.
Mauricio Macri.
Hugo Chávez.
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28. Com base na notícia abaixo e utilizando seus conhecimentos sobre o assunto, analise o trecho
e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:
Michel Temer decreta intervenção federal em _________. Agentes penitenciários do estado
deixaram de trabalhar e policiais civis deflagraram paralisação de 72 horas em razão de meses de
salários atrasados.
(Fonte adaptada: g1.globo.com >acesso em 11 de dezembro de 2018)

a)
b)
c)
d)
e)

Minais Gerais.
Rondônia.
Amapá.
Roraima.
Tocantins.

29. Vencedores do Nobel da Paz 2018 recebem o prêmio em cerimônia na Noruega. Os
ganhadores se destacaram na luta contra a violência sexual em guerras e cobraram punição aos
abusadores.
(Fonte adaptada: g1.globo.com >acesso em 11 de dezembro de 2018)

Os Vencedores do Nobel da Paz 2018 foram:
a)
b)
c)
d)
e)

James Patrick Allison e Kazuo Ishiguro.
Denis Mukwege e Nadia Murad.
Kazuo Ishiguro e Malala Yousafzai.
Malala Yousafzai e James Patrick Allison.
El Chapo e Nadia Murad.

30. Analise o trecho e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:
O rio Doce é um rio brasileiro da Região Sudeste do país, que banha os estados de
_______________ e Espírito Santo. Com cerca de 853 km de extensão, seu curso representa a
mais importante bacia hidrográfica totalmente incluída na Região Sudeste.
a)
b)
c)
d)
e)

Mato Grosso do Sul.
São Paulo.
Rio de Janeiro
Minas Gerais.
Mato Grosso.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31. Durante a infância, as crianças são vulneráveis a inúmeros riscos que podem originar sérios
acidentes. Na ocorrência de fratura no braço, o que deve ser feito?
a) Mobilizar o braço com talas improvisadas, para evitar que a fratura piore, enquanto aguarda
o atendimento médico.
b) Aplicar compressas de água quente para melhorar o inchaço, enquanto aguarda o
atendimento médico.
c) Oferecer, imediatamente, dois analgésicos de rápida eficácia para melhorar a dor, enquanto
aguarda o atendimento médico.
d) Acalmar a criança e deixá-la o mais confortável possível, enquanto aguarda o atendimento
médico.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROCESSO SELETIVO 12/2018

e) Segurar o braço da criança, no local da fratura, com bastante firmeza, para que a dor
diminua, enquanto aguarda o atendimento médico.
32. O sono é uma das necessidades fisiológicas do ser humano. Até os três anos de idade, as
crianças necessitam dormir, além da noite, também durante o dia. No decorrer do dia, quantas
vezes e por quanto tempo, crianças de seis meses a um ano necessitam dormir, em média?
a) Uma vez no período da manhã, com duração de cerca de duas horas.
b) Nesta faixa etária, a maioria das crianças deixa de dormir durante o dia.
c) Uma vez no período da manhã e uma vez no período da tarde, com duração de cerca de
duas horas.
d) Uma vez no período da tarde, com duração de cerca de trinta minutos.
e) Uma vez no período da manhã, com duração máxima de uma hora.
33. Quanto à alimentação da criança, é correto afirmar:
a) Até os seis meses de idade, deve-se oferecer somente leite materno, sem oferecer água,
chás, sucos ou quaisquer outros alimentos.
b) Alimentos complementares (cereais, carnes, frutas, legumes, entre outros) podem ser
oferecidos a partir dos quatro meses de idade, desde que na consistência pastosa (na forma
de papa ou purê).
c) Refrigerantes podem ser oferecidos a partir do primeiro ano de vida, desde que contenham
baixo teor de açúcar e oferecido em temperatura ambiente.
d) A alimentação deve ser oferecida com rigidez de horários, para que a criança comece a se
habituar à rotina da família/creche.
e) O sal de cozinha pode ser adicionado às preparações, desde os seis meses de idade, desde
que seja iodado e com moderação.
34. A palavra lúdico vem do latim “ludus” que significa brincar. Analise sobre a ludicidade na
educação:
I– O brincar na educação, pode ter características pedagógicas quando a brincadeira tem
intencionalidade de aprendizagem ou apenas ser uma brincadeira livre;
II– O jogo na educação é caracterizado como uma atividade lúdica;
III– Os brinquedos no ambiente escolar possibilitam o trabalho lúdico com as crianças.
Dos itens acima:
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.
Apenas os itens I e III estão corretos.
Apenas o item I está correto.
Todos os itens estão corretos.

35. Assinale a alternativa correta sobre o Soroban:
a)
b)
c)
d)
e)

O soroban é utilizado para o ensino de artes a crianças com déficit de atenção.
O soroban é utilizado para a alfabetização de crianças com déficit de atenção.
O soroban é utilizado para o ensino de língua portuguesa a crianças com deficiência mental.
O soroban é utilizado para o ensino de matemática a crianças com deficiência visual.
O soroban é utilizado para o ensino de geografia a crianças com deficiência auditiva.
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36. São cuidados a serem adotados como primeiros socorros às crianças com queimaduras de 1º
grau:
(__) Aplicar no local queimado uma colher de sopa de açúcar;
(__) Aplicar no local queimado pasta de dente;
(__) Lavar o local com água corrente.
Considerando (V) verdadeiro e (F) falso, complete as lacunas acima e assinale alternativa que
apresenta a ordem correta de preenchimento de cima para baixo:
a)
b)
c)
d)
e)

V-V-F.
F-F-V.
V-F-F.
F-V-V.
F-V-F.

37. As brincadeiras na educação infantil devem abranger os seguintes aspectos, exceto:
a)
b)
c)
d)
e)

Desenvolvimento físico.
Desenvolvimento cognitivo.
Desenvolvimento da linguagem.
Desenvolvimento psicológico.
Desenvolvimento financeiro.

38. Quanto à disciplina na educação é correto que educador a promova através:
a)
b)
c)
d)
e)

Do moralismo.
Da positividade.
Do diálogo.
Da autoridade.
Da arbitrariedade.

39. Trata-se da arte de promover e proteger a saúde das crianças, através de uma atenção integral,
compreendendo a criança como um ser em desenvolvimento com suas particularidades.
O trecho acima descreve:
a)
b)
c)
d)
e)

A puericultura.
A Proteção social.
A pluralidade.
O cognitivismo.
O fundamentalismo educacional.

40. As brincadeiras lúdicas na educação infantil envolvem as seguintes ações:
I – Educativas;
II – De inquietação;
III – De faz de conta.
Dos itens acima:
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a)
b)
c)
d)
e)

Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.
Apenas os itens I e III estão corretos.
Apenas o item I está correto.
Todos os itens estão corretos.

