PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA, MS.
EDITAL Nº 01/2019 – CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS.
PROVA OBJETIVA.
CARGO: ASSISTENTE EDUCACIONAL (1º ao 9º ano do Ensino Fundamental).
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 portando aparelhos eletrônicos (mesmo desligados), qualquer
tipo de relógio, chaves, carteira, bolsa, acessórios que cubram o rosto, a cabeça, ou parte desta.
2. 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.
3. Poderá ser eliminado, deste Concurso Público de Provas e Títulos 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 Concurso Público de Provas e Títulos, 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 Concurso Público de Provas e Títulos.
4. Confira se sua prova tem 30 questões, cada qual 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, com corretivo,
ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser 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 dele, confira o caderno de
provas 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
avaliação de conhecimentos 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 1 h (uma hora) após seu início, levando seu caderno
de prova.
11. Ao término da prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado.
12. Os 3 (três) candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, e só poderão sair
juntos após o fechamento do envelope, contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes, e
assinarem no lacre do referido envelope, atestando que este foi devidamente lacrado.
13. Ao término da prova, o candidato deverá se retirar do recinto onde está ocorrendo a mesma, não lhe sendo
mais permitido o uso do banheiro e bebedouro.
BOA PROVA!
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LÍNGUA PORTUGUESA.
Leia o poema a seguir para responder às próximas três questões.
Toada do Amor. (Carlos Drummond de Andrade)
E o amor sempre nessa toada:
briga perdoa perdoa briga.
Não se deve xingar a vida,
a gente vive, depois esquece.
Só o amor volta para brigar,
para perdoar,
amor cachorro bandido trem.
Mas, se não fosse ele, também
que graça que a vida tinha?
Mariquita, dá cá o pito,
no teu pito está o infinito.
01. De acordo com o texto, assinale a alternativa incorreta.
a) O eu lírico descreve o amor, suas consequências e o bom motivo que ele dá à vida.
b) A palavra toada, no texto, tem o significado de ritmo, maneira.
c) O eu lírico tem uma visão negativa do amor, afirma que o sofrimento causado por ele não vale a pena.
d) É o amor que dá graça à vida.
02. As palavras do texto (toada, depois, perdoar), quanto a encontros vocálicos, são:
a) Ditongo - hiato - tritongo.
b) Ditongo - ditongo - hiato.
c) Hiato - ditongo - hiato.
d) Hiato - ditongo - ditongo.
03. O verso do poema, “mas, se não fosse ele”, é uma oração:
a) Coordenada sindética adversativa.
b) Coordenada assindética.
c) Coordenada sindética explicativa.
d) Coordenada sindética conclusiva.
04. “Simplicidade, clareza e equilíbrio; volta aos modelos clássicos greco-romanos; pastoralismo;
bucolismo; poesia descritiva e objetiva”.
Essas são algumas características do:
a) Realismo.
b) Romantismo.
c) Arcadismo.
d) Barroco.
05. Romance narrado em 3ª pessoa. Análise crítica da sociedade burguesa do Rio de Janeiro do 2º
Reinado. Firmeza na observação dos costumes do tempo, o que representa um marco do realismo e de
modernidade, abandonando o gosto, então, dominante, pelo pitoresco, lendário e regional. Crítica ao
regime dotal de casamento, que no Império era instrumento de ascensão social. Triunfo final do amor
sobre o dinheiro, dentro da concepção romântica, com “happy end” e a vitória do primeiro amor. Algumas
personagens: Aurélia Camargo, Fernando Seixas, Adelaide Amaral, Dona Firmina, Anastácia, Camila,
Nicola, Tavares do Amaral, Torquato Ribeiro, Lemos.
Trata-se de:
a) A Moreninha - Joaquim Manuel de Macedo.
b) Senhora - José de Alencar.
c) Memórias de um Sargento de Milícias - Manuel Antônio de Almeida.
d) A Escrava Isaura - Bernardo Guimarães.
06. Marque a alternativa onde temos apenas substantivos abstratos.
a) Infelicidade – desinteresse – mineiro.
b) Cidade – caravana – alma.
c) Brasília – Margarete – Barretos.
d) Medo – beleza – vida.
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07. Assinale a alternativa onde a voz verbal é reflexiva.
a) Todo ano, em agosto, os ipês florescem majestosamente.
b) Os atletas atiraram-se na piscina.
c) O projeto foi pensado como uma boa solução para a escola.
d) As garças pousaram perto do rio.
08. Em “Ainda ficam intrigados com os mistérios do cérebro os neurologistas modernos”, o termo grifado
é:
a) Predicativo do objeto.
b) Objeto direto.
c) Predicativo do sujeito.
d) Objeto indireto.
09. Quanto à colocação pronominal, assinale a alternativa incorreta.
a) Sei que isso a incomoda demais.
b) Dizem que te consideras um verdadeiro gênio.
c) O governador quer disputar a reeleição; ser-lhe-ão úteis, para isso, os velhos aliados de sempre.
d) A atual Mata Atlântica, infelizmente, se resume a apenas 8% de sua formação original.
10. Atribua (V) verdadeiro ou (F) falso aos itens quanto ao uso, ou não, da vírgula e assinale a alternativa
correta:
( ) Não se usa o sinal de vírgula entre o sujeito e o predicado.
( ) Não se usa o sinal de vírgula entre o verbo e seu complemento (objeto).
( ) Usa-se o sinal de vírgula entre o nome e seu complemento nominal.
( ) Usa-se o sinal de vírgula entre o nome e seu adjunto adnominal.
a) V – V – F – F.
b) V – V – F – V.
c) V – F – V – V.
d) V – V – V – V.
MATEMÁTICA.
11. Uma importadora, devido à alta do dólar, aumentou o preço dos seus produtos em 10%. Dois meses
depois, como as vendas estavam caindo muito, resolveu fazer uma promoção, dando um desconto de 8%
em todos os seus produtos. Sendo assim, um produto que inicialmente custava R$50,00, na promoção
passou a custar:
a) R$ 51,00.
b) R$ 50,60.
c) R$ 49,00.
d) R$ 48,60.
12. Carlos vai cercar um terreno, de formato retangular, com arame. Ele dará cinco voltas de arame no
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terreno de dimensões (x – 8) e (x + 8). Sabendo que a área total do terreno é de 80 m , qual é a metragem
de arame que ele terá que comprar?
a) 12 m.
b) 24 m.
c) 48 m.
d) 240 m.
13. Uma máquina de doces produz 360 doces em 6 minutos. Seguindo o mesmo ritmo de produção,
quantos doces vai produzir em um quarto de hora?
a) 240.
b) 480.
c) 900.
d) 1500.
14. Os termos que completam a sequência a seguir são:
243

81

27
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a) 9 e 1.
b) 9 e 0.
c) 18 e 1.
d) 18 e 0.

3

15. Maria faz doces e salgados para vender na feira todos os dias. Na terça, a quantidade de salgados que
levou era o triplo da quantidade de doces. Após 1 hora de feira, já havia vendido 32 salgados e 6 doces, e
então a quantidade de doces e salgados estava igual. Quantos salgados ela levou para a feira na terça
feira?
a) 39.
b) 26.
c) 20.
d) 13.
CONHECIMENTOS GERAIS.
Para responder à próxima questão, leia o trecho da notícia a seguir, publicada pelo Correio do Estado, em
20 de junho de 2019.
Moradora de Sonora consegue R$ 1 milhão para hospital
Ela trabalha no local e viu a necessidade de melhorias

Além de reformas na lavanderia e cozinha, equipamentos foram doados, como um aparelho de
ultrassonografia e outros - Foto: Divulgação
Funcionária do Hospital Municipal Rachid Saldanha Derzi, de Sonora, Maria Paula Barbosa Domingos
pleiteou recursos para a entidade e conseguiu receber R$ 1 milhão de doação para o hospital.
Após se deparar com a precariedade do hospital, a funcionária decidiu procurar ajuda e mandou carta para
a entidade Pró-Vida, que desde 1979 faz doações para instituições beneficentes de assistência social,
saúde e educação. A atitude de Maria Paula rendeu uma moção de congratulação feita por deputados na
Assembleia Legislativa.
“A conquista é inédita e histórica para a saúde do município, pois além de reformas na lavanderia e
cozinha, estão os equipamentos doados, como um aparelho de ultrassonografia e outros”, declarou o
deputado Gerson Claro (PP), que foi o autor da moção e que convidou os demais parlamentares a
assinarem o documento em nome da Casa de Leis. [...]
(Fonte:
https://www.correiodoestado.com.br/cidades/campo-grande/moradora-de-sonora-consegue-r-1milhao-para-hospital/355179/; acesso em 26 de julho de 2019.)
16. Além do trecho citado, a notícia também informa que:
I- No mês de abril deste ano a funcionária recebeu informação de que o Pró-Vida atenderia sua solicitação,
garantindo ao Hospital Municipal de Sonora investimentos que somam quase R$ 1 milhão.
II- Para Gerson Claro, a relevância e o reconhecimento do esforço e dedicação da funcionária do hospital a
fazem merecedora da moção apresentada.
III- No começo deste mês de junho, Maria do Badu, como é conhecida na região, recebeu, da Câmara de
Vereadores, o título de Cidadã Sonorense.
Está(ão) correto(s):
a) Apenas o item I.
b) Apenas o item II.
c) Apenas os itens II e III.
d) Todos os itens.
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17. Analise a figura:

Qual símbolo da cidade de Sonora-MS a figura representa?
a) Bandeira Municipal.
b) Brasão de Armas de Sonora-MS.
c) Escudo cabeça-de-boi.
d) Bandeira Cultural.
18. Leia o trecho a seguir, da notícia publicada pelo G1 em 03 de agosto de 2019.
Entenda o que já se sabe sobre o Future-se e o que ainda falta esclarecer
Lançada há duas semanas pelo Ministério da Educação, proposta de contratação de Organizações Sociais
e fomento de financiamento por meio de fundos privados ainda é alvo de discussão na comunidade
acadêmica.
Desde que foi lançada, em 17 de julho, a proposta do Future-se, do Ministério da Educação, tem sido alvo
de discussões dentro e fora da comunidade acadêmica. Nas duas primeiras semanas, segundo dados
divulgados pelo MEC ao G1, 21.262 pessoas fizeram cadastro para acessar a íntegra do texto em consulta
pública, e 6.444 delas já enviaram algum comentário sobre a proposta do MEC.
Por enquanto, universidades criaram grupos de trabalho para avaliar os documentos já divulgados pela
pasta, e associações já deram suas primeiras impressões, mas todas afirmaram que ainda há muitos
detalhes a serem esclarecidos. [...]
O que é, em síntese, o Future-se?
O Future-se é uma iniciativa proposta pelo Ministério da Educação (MEC), com o objetivo de aumentar a
autonomia administrativa das universidades federais. Como essas instituições sofrem com
contingenciamentos e alegam que têm suas atividades prejudicadas com os bloqueios de orçamento, a
solução apresentada pelo governo é firmar parcerias entre a União, as universidades e as organizações
sociais. [...]
(Fonte: https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/08/03/entenda-o-que-ja-se-sabe-sobre-o-future-se-e-oque-ainda-falta-esclarecer.ghtml, acesso em 11/08/2019.)
Excetuando o trecho apresentado, sabe-se que a notícia ainda informa que:
a) O MEC reforça que se trata de privatizar o ensino público, possibilitando uma nova forma de financiá-lo.
b) Haverá cobrança de mensalidades em cursos de graduação, mestrado e doutorado.
c) O Future-se também estimularia que as instituições captassem recursos próprios, que auxiliassem na sua
manutenção.
d) Ao cidadão está liberado consultar os dados do Future-se, porém não há como fazer sugestões.
Leia o trecho a seguir da notícia publicada pelo G1 em 11 de agosto de 2019, e responda às próximas duas
questões.
Chavistas recolhem assinaturas para protestar na ONU contra sanções americanas
Venezuelanos que dão apoio a Nicolás Maduro fazem passeata e assinam documento contra as sanções
econômicas impostas pelos Estados Unidos.
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Venezuelanos aguardam para assinar um documento contra as sanções dos norte-americanos — Foto:
Federico Parra/AFP
Seguidores do chavismo atenderam no sábado (10) a um chamado do presidente Nicolás Maduro e
assinaram um manifesto de protesto contra o bloqueio dos Estados Unidos ao governo da Venezuela, que
será enviado à ONU.
A coleta foi realizada em praças centrais de várias cidades, entre elas a capital, Caracas, onde centenas de
militantes fizeram fila para assinar o documento.
"Antes de vender minha pátria, prefiro assinar", disse à AFP o estudante Eduardo Arias, 18. [...]
(Fonte: https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/08/11/chavistas-recolhem-assinaturas-para-protestar-naonu-contra-sancoes-americanas.ghtml, acesso em 11/08/2019.)
19. Apesar de ter sido citado apenas um trecho da notícia, sabemos que ela ainda informa que:
a) Os venezuelanos sofreram coação por parte da polícia local para deixarem suas assinaturas. Muitos temem a
falta de acesso a medicamentos e comida, sendo assim, a maioria teme enfrentar as forças policiais e acabam
cedendo ao que o Governo exige.
b) Este dia de coleta acontece após uma passeata convocada por Maduro contra o bloqueio imposto pela Casa
Branca a todos os ativos da Venezuela nos Estados Unidos em uma ordem executiva que contempla, ainda,
ações contra qualquer empresa que fizer negócios com o governo socialista.
c) As assinaturas coletadas são um protesto contra os Estados Unidos, que começou a dificultar a entrada de
venezuelanos em solo americano, mesmo que legalmente.
d) Mesmo dentre os que atenderam ao chamado de Maduro para tal manifestação, há aqueles que desejam a
interferência do governo americano na economia do país.
20. A versão completa da notícia ainda informa que o texto (do manifesto) será enviado a Antonio
Guterres, que é o:
a) Secretário-geral da ONU.
b) Presidente da ONU.
c) Assessor do Parlamento Americano.
d) Vice-presidente dos Estados Unidos.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS.
21. Assinale a alternativa que completa a lacuna do § 9º-A do art. 26 da Lei nº 9.394/96:
Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional
comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma
parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia
e dos educandos. __________________________ entre os temas transversais de que trata o caput (§ 9º-A).
a) A exibição de filmes de produção nacional será incluída
b) O desenvolvimento de projetos e pesquisas será incluído
c) A educação alimentar e nutricional será incluída
d) Os estudos sobre os símbolos nacionais serão incluídos
22. De acordo com a Lei nº 8069/1990, assinale a alternativa incorreta.
a) A criança e o adolescente com deficiência serão atendidos, sem discriminação ou segregação, em suas
necessidades gerais de saúde e específicas de habilitação e reabilitação.
b) O atendimento pré-natal será realizado por profissionais da atenção básica.
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c) Será garantida a convivência integral da criança com a mãe adolescente que estiver em acolhimento
institucional.
d) O direito à liberdade compreende, entre outros, o seguinte aspecto: buscar refúgio, auxílio e orientação.
23. Leia o texto a seguir e, à luz do art. 2º da Resolução nº 2, de 09/10/2018, assinale a alternativa correta:
A data de corte etário vigente em todo o território nacional, para todas as redes e instituições de ensino,
públicas e privadas, para matrícula inicial na Educação Infantil, definida pelas Diretrizes Curriculares
Nacionais, é:
a) Três anos completos ou a completar até 31 de março do ano em que se realiza a matrícula.
b) Quatro anos completos no ano em que se realiza a matrícula.
c) Quatro anos completos ou a completar até 31 de março do ano em que se realiza a matrícula.
d) Um ano e onze meses.
24. A Política Nacional de Alfabetização tem por público-alvo:
I- crianças na primeira infância;
II- alunos dos anos finais do ensino fundamental;
III- alunos da educação básica regular que apresentam níveis insatisfatórios de alfabetização;
IV- alunos da educação de jovens e adultos;
V- jovens e adultos sem matrícula no ensino formal;
VI- alunos das modalidades especializadas de educação.
De acordo com Decreto nº 9.765, de 11 de abril de 2019, é incorreto o item
a) I.
b) II.
c) V.
d) VI.
25. O não cumprimento das disposições desta Lei implicará a imposição das seguintes penalidades pela
autoridade administrativa, no âmbito de sua competência:
I- notificação de descumprimento da Lei;
II- multa, aplicada em dobro em caso de reincidência;
III- em caso de nova reincidência, a cassação do alvará de funcionamento ou da autorização concedida
pelo órgão de educação, quando se tratar de creche ou estabelecimento particular de ensino ou de
recreação, ou a responsabilização patrimonial do agente público, quando se tratar de creche ou
estabelecimento público.
Segundo o art. 4º da Lei nº 13.722, de 04/10/2018, é verdadeiro o que está posto
a) nos itens I, II e III.
b) apenas nos itens I e III.
c) apenas nos itens I e II.
d) apenas nos itens II e III.
26. Segundo o Decreto nº 9.451, de 26 de julho de 2018, que regulamenta o art. 58 da Lei nº 13.146, de 6 de
julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - Estatuto da Pessoa com
Deficiência, avalie os itens a seguir:
(i) Considera-se edificação de uso privado multifamiliar - aquela com duas ou mais unidades autônomas
destinadas ao uso residencial, ainda que localizadas em pavimento único.
(ii) As unidades autônomas das edificações de uso público multifamiliar deverão ser adaptáveis.
(iii) As unidades autônomas adaptáveis deverão ser convertidas em unidades internamente acessíveis
quando solicitado pelo adquirente, por escrito, até a data do início da obra.
Diante do apresentado, afirma-se que:
a) (i), (ii) e (iii) estão corretos.
b) Apenas (ii) e (iii) estão corretos.
c) Apenas (i) e (iii) estão corretos.
d) Apenas o (i) está correto.
27. Consoante a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que instituiu a Política Nacional de Educação
Ambiental, assinale a alternativa incorreta.
a) É princípio básico da educação ambiental, entre outros, o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à
diversidade individual e cultural.
b) A educação ambiental será desenvolvida como uma prática educativa integrada, contínua e permanente nos
níveis médio e superior do ensino formal.
c) É um dos objetivos fundamentais da educação ambiental o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos
povos e solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade.
d) O Poder Público, em níveis federal, estadual e municipal, incentivará a sensibilização da sociedade para a
importância das unidades de conservação.
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28. Segundo o art. 14 da LDB, marque a alternativa que completa corretamente a lacuna do texto a seguir:
“Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação
básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: I - participação dos
profissionais da educação na elaboração do ___________________; II - participação das comunidades
escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes.”
a) regimento escolar
b) currículo
c) projeto pedagógico da escola
d) planejamento
29. “É um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de
aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da
Educação Básica.”
Essa é a definição
a) da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
b) do Regimento Escolar.
c) do Plano de aula.
d) do Currículo.
30. Os Parâmetros Curriculares Nacionais indicam como objetivos do ensino fundamental que os alunos
sejam capazes, entre outros, de:
(i) Posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações sociais, utilizando
o diálogo como forma de mediar conflitos e de tomar decisões coletivas.
(ii) Perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, identificando seus elementos
e as interações entre eles, contribuindo ativamente para a melhoria do meio ambiente.
(iii) Saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir e construir
conhecimentos.
Quais itens estão conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais?
a) Apenas (i) e (iii).
b) Apenas (ii) e (iii).
c) Apenas (i) e (ii).
d) (i), (ii) e (iii).
RASCUNHO.
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