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PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL, MS.  
 
EDITAL Nº 001/2021 - PROCESSO SELETIVO. 
                                                                                                                                              
PROVA OBJETIVA.  
                                                                                                                  
CARGO: ASSISTENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DISTRITO E SEDE.  
  
 
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:  
 
1. Não será permitido ao candidato realizar a prova usando óculos escuros (exceto para correção visual, ou fotofobia, 
desde que informe no ato da inscrição), ou portar aparelhos eletrônicos (mesmo desligados), qualquer tipo de 
relógio, chaves, carteira, bolsa, acessórios que cubram o rosto, a cabeça, ou parte desta. 
 
2. Poderá ser eliminado, deste Processo Seletivo, o candidato cujo(s) aparelho(s) eletrônico(s), mesmo desligado(s), 
emitir(em) qualquer som durante a realização da prova. O tempo em que permanecer no local, onde estará 
ocorrendo o Processo Seletivo, o candidato deverá manter o celular desligado, sendo permitido ligá-lo somente após 
ultrapassar o portão de saída do prédio, sob pena de ser eliminado deste Processo Seletivo.  
 
3. O candidato poderá manter em cima da sua carteira apenas lápis, borracha, caneta, um documento de 
identificação e lanche, exceto líquido. Outros pertences, antes do início das provas, o candidato deverá acomodá-
los embaixo de sua cadeira, sob sua guarda e responsabilidade. 
 
4. Confira se a sua prova tem 20 questões, cada qual com 4 alternativas, veja se o cargo para o qual se inscreveu 
está correto. 
 
5. Confira seus dados no cartão-resposta (nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu) e ASSINE 
o mesmo. 
 
6. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta esferográfica 
(tinta azul, ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, ou marcadas diferentemente 
do modelo estabelecido no cartão-resposta serão anuladas. 
 
7. Observe as orientações apresentadas no cartão-resposta. O mesmo não será substituído, salvo se contiver erro 
de impressão. 
 
8. Aguarde a autorização do fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem, confira-o com muita atenção. 
Nenhuma reclamação sobre o total de questões, ou falha de impressão, será aceita depois de iniciada a prova. 
 
9. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência. A 
Prova Objetiva terá duração máxima de 3h (três horas), incluso o tempo destinado ao preenchimento do cartão-
resposta. 
 
10. O candidato poderá se retirar do local da prova somente 1h (uma hora) após seu início, levando seu caderno 
de prova. 
 
11. Ao terminar sua prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido, assinado e 
retirar-se do recinto, onde está ocorrendo a mesma, não lhe sendo mais permitido o uso do banheiro e bebedouro. 
 
12. Os 3 (três) candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, só poderão sair juntos, 
após o fechamento do envelope, contendo os cartões-respostas dos candidatos presentes e ausentes, assinarem 
no lacre do referido envelope, atestando que este foi devidamente fechado. 
 
 
 
BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA. 
 
Leia o poema para responder às próximas duas questões. 
 
Retrato. (Cecília Meireles). 
 
Eu não tinha este rosto de hoje, 
Assim calmo, assim triste, assim magro, 
Nem estes olhos tão vazios, 
Nem o lábio amargo. 
Eu não tinha estas mãos sem força, 
Tão paradas e frias e mortas; 
Eu não tinha este coração 
Que nem se mostra. 
Eu não dei por esta mudança, 
Tão simples, tão certa, tão fácil: 
— Em que espelho ficou perdida 
a minha face? 
 
01. Sobre o poema “Retrato”, de Cecília Meireles, assinale a alternativa incorreta. 
a) Os versos se referem tanto às feições do rosto e do corpo, como também à angústia existencial interior do eu 
lírico. 
b) No texto, notamos claramente, os sentimentos de solidão e tristeza do eu poético. 
c) Aparece no poema, a velhice, quando é mencionado a degeneração do corpo. 
d) Os versos / Eu não tinha estas mãos sem força, / Tão paradas e frias e mortas/, não mencionam a 
transitoriedade da vida, o eu lírico somente se preocupa com o momento presente. 
 
02. As palavras do texto (rosto, hoje, nem) são respectivamente: 
a) Substantivo /advérbio/ conjunção. 
b) Adjetivo /advérbio / conjunção. 
c) Substantivo / advérbio / preposição. 
d) Substantivo / adjetivo / conjunção. 
 
03. Sobre os pronomes demonstrativos, assinale a alternativa incorreta.  
a) Este, estes, esta, estas, isto, remetem a elementos que ainda serão citados. 
b) Aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo, referem-se a presente distante. 
c) Esse, esses, essa, essas, isso, retomam elementos já citados. 
d) Esse, essa, esses, essas, isso, referem-se a passado, ou presente próximos. 
 
04. Quanto à acentuação gráfica, assinale (V) verdadeiro ou (F) falso e marque a alternativa correta. 
( ) Todos os vocábulos proparoxítonos são acentuados na vogal tônica. 
( ) Acentuam-se com o acento adequado os vocábulos paroxítonos terminados em ditongo crescente, 
seguidos, ou não de s. 
( ) Acentuam-se os vocábulos paroxítonos terminados em -ens. 
( ) Acentuam-se os prefixos anti, semi e super, por serem considerados elementos átonos. 
( ) Acentuam-se os ditongos abertos ei, eu, oi de palavras paroxítonas. 
( ) A 3ª pessoa do plural do presente do indicativo dos verbos derivados de ter e vir leva acento 
circunflexo. 
a) V – V – V – V – V – V. 
b) V – V – F – V – V – V. 
c) V – V – V – V – V – F. 
d) V – V – F – F – F – V. 
 
05. Assinale a alternativa, onde temos substantivos abstratos. 
a) Rapidez, vida. 
b) Homem, ovelha. 
c) Brasil, Deus. 
d) Alma, fada. 
 
06. Sobre pronomes, assinale a alternativa incorreta. 
a) As pessoas do discurso (ou pessoas gramaticais) são três: 1ª pessoa, a que fala, (eu, nós); 2ª pessoa, a com 
quem se fala, (tu, vós); 3ª pessoa, a pessoa, ou coisa de que se fala, (ele, ela, eles, elas). 
b) Quanto à acentuação, os pronomes oblíquos monossilábicos dividem-se em átonos e tônicos. 
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c) Os pronomes demonstrativos são palavras que representam substantivos já referidos, com os quais estão 
relacionados. 
d) Pronomes oblíquos reflexivos são os que se referem ao sujeito da oração, sendo da mesma pessoa que este. 
 
07. Em se tratando de verbo, marque a alternativa incorreta. 
a) O presente do indicativo do verbo aguar é: aguo, aguas, agua, aguamos, aguais, aguam. 
b) Prazer (=causar prazer, agradar), só se usa na 3ª pessoa do singular. 
c) O presente do indicativo do verbo jazer é: jazo, jazes, jaz, jazemos, jazeis, jazem. 
d) O presente do indicativo do verbo moer é: moo, móis, mói, moemos, moeis, moem. 
 
08. Marque a alternativa, onde temos apenas advérbios de intensidade. 
a) Demasiadamente, profundamente, excessivamente. 
b) Sim, muito, mal. 
c) Assaz, depressa, amanhã. 
d) Acolá, não, certamente. 
 
09. Assinale a alternativa, onde temos uma preposição essencial. 
a) Prostradas ante o meu retrato, minhas irmãs rezavam. 
b) A vida hoje torna-se difícil, visto a sua estonteante complexidade. 
c) Mediante manobras mesquinhas, o escrivão conseguira prestígio. 
d) A prudência o mandava viver em Barretos, consoante os costumes de lá. 
 
10. Sobre interjeição, coloque (V) verdadeiro ou (F) falso e marque a alternativa correta. 
( ) Interjeição é uma palavra, ou locução que exprime um estado emotivo. 
( ) Vozes, ou exclamações vivas, as interjeições são um recurso da linguagem afetiva, ou emocional. 
Podem exprimir e registrar os mais variados sentimentos e emoções. 
( ) A mesma interjeição pode registrar mais de um sentimento, segundo o tom de voz com que a 
proferimos. 
( ) Além das interjeições normais, existem ainda as imitativas, que exprimem ruídos e vozes: Pum! Miau! 
Pssssiu! Quá-quá-quá! 
( ) Locução interjetiva é uma expressão que vale por uma interjeição. 
( ) Não se deve confundir a interjeição de apelo ó com a sua homônima oh!, que exprime admiração, 
alegria, tristeza, etc. 
a) V – V – V – V – V – F. 
b) V – V – F – V – F – V. 
c) F – V – V – F – V – V. 
d) V – V – V – V – V – V. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS. 
 

11.  Até este sábado (25/12/2021), Mato Grosso do Sul registrou 9,5% a mais 
de focos de queimadas do que em dezembro do ano anterior. No total, o Estado tem 172 registros nos 25 
primeiros dias do mês. 
No mesmo período do ano anterior, 157 focos haviam sido registrados no Estado. Os dados são do 
monitoramento de queimadas do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). 
Com 34,3% dos focos de MS, _________________é o Município com maior número de registros. [...]. Logo 
após, Aquidauana tem 30 focos registrados. Em terceiro lugar, Miranda apresenta 11 focos. (Fonte 
https://www.pantanalnoticiasms.com.br). 
Qual alternativa completa corretamente a lacuna do texto? 
a) Bonito 
b) Corumbá 
c) Jardim 
d) Dourados 
 
12. Leia a notícia para responder à questão. 
Valor da produção agropecuária de 2021 está estimado em R$ 1,113 trilhão 
O faturamento das lavouras cresceu 12,3% e o da pecuária, 5,4%. [...].  
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O valor bruto da produção agropecuária (VBP) de 2021, vem sendo impulsionado por lavouras, que 
cresceram 12,3%, e pela pecuária, com crescimento de 5,4%.   Na pecuária, o melhor resultado é observado 
em carne bovina e carne de frango.  
(Disponível em https://www.bncnoticias.com.br/noticia/4318/valor-da-producao-agropecuaria-de-2021-esta-
estimado-em-r-1-113-trilhao.html. Acessado em 27/12/2021.) 
Segundo essa notícia, na agricultura os destaques são: 
a) Milho, café e trigo. 
b) Cana-de-açúcar e milho.  
c) Trigo e soja. 
d) Soja, milho, cana-de-açúcar e café.  
 
13. De acordo com o Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio, analise os itens e indique a alternativa 
correta. 
I- O Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio, foi instituído com o objetivo de enfrentar todas as 
formas de feminicídio por meio de ações governamentais integradas e intersetoriais. 
II- Fomentar a responsabilização, as ações educativas de sensibilização, prevenção e o monitoramento dos 
autores de violência contra as mulheres. 
III- Reconhecimento da violência contra as mulheres como um fenômeno multidimensional e multifacetado 
relacionado a fatores individuais, comunitários e socioculturais.  
É verdadeiro o que se afirma no(s) item(ns: 
a) I e III, somente. 
b) II e III, somente. 
c) I e II, somente. 
d) I, II e III. 
 
14. O Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) estabelece novas regras para visitação à 
Gruta do Lago Azul, inserida no perímetro do Monumento Natural da Gruta do Lago Azul, para atividade 
contemplativa, e dá outras providências. Com a medida, está autorizada a visitação ao monumento de 
grupos, com no máximo 15 componentes, fora o guia; em intervalos de 20 minutos. (Fonte 
http://www.imasul.ms.gov.br/recursos-hidricos/noticias). 
A Gruta do Lago Azul fica na cidade de: 
a) Ponta Porã. 
b) Maracaju. 
c) Bonito. 
d) Bela Vista. 
 
15. De acordo com o Programa Internet Brasil, atribua (C) correto ou (I) incorreto aos itens e assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta.  
(  ) O Programa tem a finalidade de promover o acesso gratuito à internet, em banda larga móvel, aos alunos 
da Educação Básica da Rede Pública de Ensino, integrantes de famílias inscritas no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal. 
(  ) O acesso gratuito à internet, em banda larga móvel, poderá ser concedido a diferentes alunos, integrantes 
da mesma família. 
( ) Ampliar a participação dos alunos em atividades pedagógicas não presenciais, é um dos objetivos do 
Programa. 
a) C – C – C.   
b) C – I – C.   
c) C – C – I.   
d) I – C – C.   
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS. 
 
16. Um canal de direcionamento para um site na internet, ou seja, uma palavra, texto, ou imagem, que quando 
é clicada pelo usuário, o encaminha para outra página na Internet, que pode conter outros textos, ou 
imagens, é denominado: 
a) Editor de texto. 
b) Página. 
c) Link. 
d) Painel. 
 
17. O endereço virtual de uma página, ou website. também é conhecido como:  
a) URL. 
b) Logradouro. 

https://www.bncnoticias.com.br/noticia/4318/valor-da-producao-agropecuaria-de-2021-esta-estimado-em-r-1-113-trilhao.html
https://www.bncnoticias.com.br/noticia/4318/valor-da-producao-agropecuaria-de-2021-esta-estimado-em-r-1-113-trilhao.html
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c) SQL. 
d) NSA. 
 
18. Indique a alternativa que não faz parte do art. 260-D, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Os órgãos responsáveis pela administração das contas dos Fundos dos Direitos da Criança e do 
Adolescente nacional, estaduais, distrital e municipais devem:   
a) Manter conta bancária específica destinada, exclusivamente, a gerir os recursos do Fundo. 
b) Informar anualmente à Secretaria da Receita Federal do Brasil as doações recebidas, mês a mês, identificando 
os dados por doador. 
c) Manter controle das doações recebidas. 
d) Divulgar o valor dos recursos previstos para implementação das ações, por projeto. 
 
19. Leia as alternativas e marque a incorreta. 
a) A LDB estabelece que a Educação Escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. 
b) Conforme a Resolução nº 2/0/2018, a frequência na Educação Infantil, é um pré-requisito para a matrícula no 
Ensino Fundamental. 
c) Entre outros, a família é um dos agentes envolvidos na Política Nacional de Alfabetização.  
d) Por determinação da Lei nº 13.722/2018, os estabelecimentos de ensino, ou de recreação, das redes pública e 
particular, deverão dispor de kits de primeiros socorros, conforme orientação das entidades especializadas em 
atendimento emergencial à população. 
 
20. Tendo como referência o exposto na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), analise as assertivas e 
marque a incorreta. 
a) Como primeira etapa da Educação Básica, a Educação Infantil, é o início e o fundamento do processo 
educacional.  
b) A entrada na Creche, ou na Pré-escola, significa na maioria das vezes, a primeira separação das crianças dos 
seus vínculos afetivos familiares, a fim de se incorporarem a uma situação de socialização estruturada. 
c) Nas últimas décadas, vem se consolidando, na Educação Infantil, a concepção que vincula educar e cuidar, 
entendendo o cuidado como uma ação que antecede o processo educativo. 
d) Para potencializar as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças, a prática do diálogo e o compartilhamento 
de responsabilidades entre a Instituição de Educação Infantil e a família, são essenciais.  
 
RASCUNHO. 
 


