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DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA    
PROCESSO SELETIVO N.º 04/2019 
CADERNO DE PROVAS OBJETIVAS                                 

 

AUXILIAR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Para responder as questões de 1 a 5 leia o texto: 
 
 

A Lua no cinema 
 

A lua foi ao cinema, 
passava um filme engraçado, 

a história de uma estrela 
que não tinha namorado. 

 

Não tinha porque era apenas 
uma estrela bem pequena, 

dessas que, quando apagam, 
ninguém vai dizer, que pena! 

 

Era uma estrela sozinha, 
ninguém olhava para ela, 
e toda a luz que ela tinha 

cabia numa janela. 
 

A lua ficou tão triste 
com aquela história de amor, 

que até hoje a lua insiste: 
– Amanheça, por favor! 

 

Paulo Leminski 
 

.............................................. 
 

01. De acordo com o poema "A lua no 
cinema", a estrela: 

 

A) era pequena e solitária. 
B) parecia grande na janela. 
C) tinha um namorado apaixonado. 
D) viveu uma bela história de amor.  

 
 

02. O último verso "– Amanheça, por favor!" 
sugere que a lua: 

 

A) achava que no filme a estrela um tinha 
namorado engraçado.  

B) acreditava que a estrela era pequena e 
sem graça. 

C)  desejava esquecer a história da estrela 
solitária.                 

D) gostava mais do dia do que da noite.   
 
 

03. O texto "A lua no cinema" é um poema 
por usar: 

 

A) Orações 
B) Períodos 
C) Parágrafos 
D) Versos  

 
 

04. Da leitura do poema percebe-se que a 
estrela: 

 

A) era um astro insignificante 
B) era uma artista engraçada    
C) tinha inveja da lua   
D)  tinha uma história feliz 

 
 

05. O poema trata: 
 

A) da solidão 
B) da tristeza     
C) da amizade    
D) do ciúme 

 
 

06. Marque a única palavra que se escreve 
sem o “h”: 

 

A) omeopatia  
B) umidade  
C) umor  
D) erdeiro 

 
 

07. As palavras destacadas no trecho abaixo 
podem ser substituídas por: 

 

“Trate de arrumar o aparelho que você 
quebrou e costurar a roupa que você 
rasgou, do contrário não sairá de casa 
nesse final de semana.” 

 

A) concertar, coser, se não 
B) consertar, coser, senão 
C) consertar, cozer, senão 
D) consertar, cozer, se não 

 
 

08. O antônimo para a expressão “época de 
estiagem” é: 

 

A) tempo quente 
B) tempo de ventania  
C) estação chuvosa  
D) estação florida 

 
 

09. Indique a única alternativa em que todas 
as palavras estão corretas quanto à 
acentuação. 

 

A) vêzes, álbum, ventoinha, item 
B) estátua, avaro, austero, inaudito 
C) bálsamo, interím, alaúde, gratuito 
D) portatil, libido, árduo gratuito 
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10. Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas. 

 

“_____ noite, todos os operários voltaram 
_____ fábrica e só deixaram o serviço _____ 
uma hora da manhã.” 

 

A) Há, à, à 
B) A, a, a 
C) À, à, à 
D) À, a, há 

 

 

............................................................................. 
 
 

LEGISLAÇÃO 
 

11. A garantia de prioridade expressamente 
estabelecida no Estatuto da Criança e do 
Adolescente compreende:  

 

A) possibilidade de receber conforto e 
estímulo em algumas circunstâncias. 

B) precedência de atendimento nos 
estabelecimentos privados de recreação. 

C) preferência no atendimento nos 
estabelecimentos bancários e no 
comércio. 

D) destinação privilegiada de recursos 
públicos nas áreas relacionadas com a 
proteção à infância e à juventude. 

 
 

12. Assinale a alternativa que contém os 
vocábulos que preenchem, correta e 
respectivamente, as lacunas do 
dispositivo legal apresentado.  
 

 “A criança e o adolescente têm direito à 
proteção, à vida e à .............................., 
mediante a efetivação de políticas sociais 
públicas que permitam o ............................ e 
o desenvolvimento ............... e harmonioso, 
em condições ................... de existência.”  

 

A) saúde, nascimento, sadio, dignas 
B) liberdade, crescimento, saudável, vitais 
C) saúde, despontar, criterioso, normais  
D) segurança, estudo, regular, excelentes  

 
 

13. Conforme o Estatuto da Criança e do 
Adolescente: 

 

A) é assegurado à gestante, por meio do 
Sistema Particular de Saúde, o 
atendimento prioritário e preferencial, e 
sem custos quando se tratar de 
parturiente menor de idade.  

 
 

B) incumbe ao poder público propiciar apoio 
alimentar à gestante e à nutriz que dele 
necessitem. 

C) é obrigação legal dos hospitais 
particulares proporcionarem assistência 
psicológica à mãe adolescente no 
período pós-natal.  

D) o poder público fornecerá, mediante 
pagamento simbólico, àqueles que 
necessitarem de medicamentos, 
próteses e outros recursos relativos ao 
tratamento, habilitação ou reabilitação.  

 
 

14. Sem prejuízo de outras providências 
legais, os casos de suspeita ou 
confirmação de maus tratos contra 
criança ou adolescente serão 
obrigatoriamente comunicados ao:  

 

A) Secretário Municipal da Infância e da 
Juventude. 

B) Representante da Defensoria Pública. 
C) Conselho Tutelar da respectiva 

localidade. 
D) Procurador do Estado da Vara da 

Infância e da Juventude.  
  
 

15. Relativamente às Disposições 
Preliminares do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, assinale a alternativa 
correta.  

 

A) Considera-se criança a pessoa com até 
doze anos completos, e adolescente 
aquela entre treze e dezoito anos de idade 
incompletos.  

B) Nos casos em que a lei determinar, 
deverá ser constantemente aplicado o 
Estatuto da Criança e do Adolescente às 
pessoas entre dezenove e vinte anos de 
idade. 

C) A garantia de prioridade para o 
adolescente compreende a primazia na 
formulação das políticas sociais públicas 
para o lazer.  

D) Destinação privilegiada de recursos 
públicos nas áreas relacionadas com a 
proteção à infância e à juventude. 
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16. São diretrizes da política de atendimento 
à criança e ao adolescente:  

 

A) serviços gerais de atendimento médico e 
psicossocial às vítimas de crueldade e 
opressão. 

B) políticas e programas de assistência 
social, em caráter permanente, para 
todos. 

C) criação e manutenção de programas 
específicos, observada a 
descentralização político administrativa. 

D) proteção jurídico-social por entidades de 
defesa dos direitos e deveres.  

 
 

17. Analise as seguintes afirmações.  
 

I. A criança e o adolescente portadores de 
deficiência deverão receber atendimento 
especializado do Poder Público. 

II. Os hospitais públicos e particulares são 
obrigados a fornecer declaração de 
nascimento onde constem 
necessariamente as intercorrências do 
parto e do neonato.  

III. A parturiente será atendida 
obrigatoriamente pelo mesmo médico que 
a acompanhou na fase pré-natal.  

IV. Os casos de suspeita ou confirmação de 
maus tratos contra criança ou 
adolescente poderão ser comunicados a 
qualquer Conselho Tutelar.  

 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
 

A) I e II 
B) I e III 
C) I, II e III 
D) I, II e IV  

 
 

18. De acordo com o ECA, considera-se: 
 

A) criança – pessoa até dez anos de idade 
incompletos; adolescente – pessoa entre 
dez e dezessete anos de idade. 

B) criança – pessoa até doze anos de idade 
incompletos; adolescente – pessoa entre 
doze e dezoito anos de idade. 

C) criança – pessoa até treze anos de idade 
incompletos; adolescente – pessoa a 
partir de treze anos até dezesseis anos 
completos.  

D) criança – pessoa até quatorze anos de 
idade incompletos; adolescente – pessoa 
que tem entre quatorze e dezoito anos 
completos.  

 
 

19. O artigo 53 do ECA, ao destacar “o direito 
de ser respeitado por seus educadores” 
revela o: 

 

A) dever do aluno em respeitar o educador. 
B) direito do aluno à qualidade da escola.  
C) direito do aluno à educação. 
D) dever do aluno em aprender a respeitar.  

 
 

20.  Consoante o art. 56 da Lei n.º 8.069, de 13 
de Julho de 1990 (Estatuto da Criança e 
do Adolescente), cabe aos dirigentes de 
estabelecimentos de ensino fundamental 
comunicar ao Conselho Tutelar um dos 
seguintes casos apresentados a seguir:  

 

A) maus-tratos causados pelos alunos aos 
professores. 

B) reiteração de faltas injustificadas e de 
evasão escolar, esgotados os recursos 
escolares. 

C) ausência ou irregularidade de transporte 
escolar, prejudicando a frequência dos 
alunos às aulas.  

D) elevados níveis de queixas dos 
professores pelo mal comportamento dos 
alunos.  

 

 


