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01. Leia o texto para responder à questão. 

 
Quase 40% dos paraibanos vivem com meio 

salário mínimo 
 

Em comparação com o ano de 2016, houve uma 
diminuição no número de pessoas que recebem 
até R$ 477 mensais, caindo de 40,5% para 
38,4%.  
 

Por Redação - 5 de dezembro de 2018  
 

Quase 40% (38,4%) da população 
paraibana vive com apenas meio salário mínimo 
(R$ 477) por mês. O dado faz parte da Síntese de 
Indicadores Sociais, com base de dados de 2017, 
divulgada nesta quarta-feira (5) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Conforme o estudo, feito em 1.278 
domicílios, em comparação com o ano de 2016, 
houve uma diminuição no número de pessoas 
que recebem até R$ 477 mensais, caindo de 
40,5% para 38,4%. 

Em 2017, 1% da população não possuía 
renda; 15,7% possuíam renda entre zero e um 
quarto do salário mínimo; 21,7% possuíam renda 
entre ¼ e meio salário mínimo. 

O estudo constatou que 0,5% da 
população não possuía renda em 2017; 17,3% 
possuíam renda entre zero e ¼ do salário mínimo; 
22,7% possuíam renda entre um quarto e meio 
salário mínimo. 

A Síntese de Indicadores Sociais também 
verificou quais são as fontes de renda dos 
paraibanos que vivem abaixo ou na linha da 
pobreza. Em 2017, para quem tinha renda de até 
um quarto de salário mínimo, a fonte principal era 
o próprio emprego (48,7%); aposentadoria por 
pensão (5,1%); e outras fontes (46,2%).   
 

Disponível em: https://portalcorreio.com.br/quase-40-
dosparaibanos-vivem-com-meio-salario-minimo/  Acesso em 

02 dez. 2019 (Adaptada) 

 

Em relação ao tempo e modo, o verbo presente 
no trecho “A Síntese de Indicadores Sociais 
também verificou [...]” está flexionado, 
respectivamente, no 
 
 

 

 

 

(A) Pretérito imperfeito do indicativo. 

(B) Pretérito imperfeito do subjuntivo. 

(C) Pretérito mais-que-perfeito do indicativo. 

(D) Pretérito perfeito do indicativo. 

 

02. Leia o texto para responder a questão abaixo: 
 

Emprego sem futuro 

A relação entre tecnologia e emprego sempre foi 

conflituosa. Se, do ponto de vista do observador 

imparcial, a tecnologia enriquece a sociedade e 

apenas transforma o emprego, do ponto de vista 

do sujeito que recebia todo mês um contracheque 

e foi demitido porque suas funções passaram a 

ser executadas por um robô, ela mata mesmo.  

Os primeiros prejudicados foram os trabalhadores 

menos qualificados, que desempenhavam tarefas 

pouco criativas, pesadas e repetitivas. Mas a 

coisa não parou por aí e máquinas, robôs e 

computadores continuaram a transformar a 

produção, tirando o emprego de muita gente.  

Do alto de sua soberba, trabalhadores do topo da 

pirâmide social, que exerciam funções criativas e 

que exigiam o domínio de grande volume de 

conhecimento específico, achavam que estavam 

protegidos. “Minha profissão jamais poderá ser 

exercida por uma máquina que soma zeros e 

uns”, pensavam. Mas aí vieram a inteligência 

artificial e o “big data”. 

Hoje, até a medicina está perdendo atribuições 

para algoritmos inteligentes. Computadores já 

diagnosticam cânceres melhor do que médicos de 

carne e osso. Também podem superá-los na 

prescrição do tratamento, como é o caso do braço 

oncológico do supercomputador Watson da IBM, 

que faz análises genéticas comparativas dos 

tumores como nenhum humano é capaz de fazer. 

Algo parecido começa a ocorrer na cardiologia, na 

oftalmologia e até na psiquiatria, com o 

desenvolvimento de algoritmos que facilitam 

diagnósticos e dispositivos que alteram 

profundamente as práticas correntes. Parece 

exagero afirmar que os médicos vão ficar sem 

emprego, porém eles decerto terão cada vez mais 

de dividir tarefas com os computadores. 

PROVA OBJETIVA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

https://portalcorreio.com.br/quase-40-dosparaibanos-vivem-com-meio-salario-minimo/
https://portalcorreio.com.br/quase-40-dosparaibanos-vivem-com-meio-salario-minimo/
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Assinale a alternativa em que uma das frases 

escritas a partir do texto está correta quanto à 

concordância verbal ou nominal, conforme a 

norma-padrão da língua portuguesa.  

(A) Com o desenvolvimento de algoritmos, os 

médicos terão que se adaptar às novas divisões 

de tarefas exercida junto aos computadores.  

(B) O exercício de funções criativas não impedem 

que o trabalhador seja substituído por máquinas, 

robôs ou computadores.  

(C) Os computadores podem superar os médicos 

ao realizar diagnósticos e indicar o melhor 

tratamento para pacientes com câncer.  

(D) Com o advento da tecnologia, os primeiros 

trabalhadores prejudicados foram os menos 

qualificados que desempenhava tarefas pouco 

criativas. 

 

03. Leia a sentença abaixo: 

 

 “Naquela manhã estive em algum lugar perto do 
deserto”  
 

COLASANTI, Marina. Em algum lugar perto do deserto. In: Os 
últimos lírios no estojo de seda. Belo Horizonte: Editora Leitura, 2006 
 

 
Assinale a alternativa CORRETA quanto à 
conjugação e classificação do verbo em 
destaque. 
 

(A) Flexão do verbo “estar” na 1ª pessoa do 

singular do pretérito imperfeito do subjuntivo. 

(B) Flexão do verbo “estar” na 1ª pessoa do 

singular do pretérito mais-que-perfeito do 

indicativo. 

(C) Flexão do verbo “estar” na 1ª pessoa do 

singular do pretérito perfeito do indicativo. 

(D) Flexão do verbo “estar” na 1ª pessoa do 

singular do futuro do subjuntivo 

 

Leia o texto para responder às questões 4 e 5. 
 

Os gestos das mãos pertencem à classe dos 

universais e milenários, sendo os gestos mais 

expressivos, indispensáveis para a 

complementação da imagem. Diz-se que o 

homem do povo com as mãos amarradas fica 

mudo. A linguagem manual, o jogo de sombras 

provocado pelas mãos conjugadas, a simbologia 

das figuras evocadas pelos acenos, as medidas 

determinadas pela mão (palmo, polegada, 

punhado, mão cheia, pitada) afirmam de sua 

importância decisiva. Pelos dedos da mão o 

homem aprendeu a contar, defender-se, modelar, 

viver em sociedade.  
 

(Luís da Câmara Cascudo. História dos nossos gestos. São Paulo, 

Global, 2012. Adaptado) 

 

04. Considerando que esse texto se refere à 

comunicação dos ouvintes, os gestos das mãos 

são apresentados como 
 

(A) exclusivos àqueles que são privados da 

linguagem visual.  

(B) resultantes da impossibilidade comunicativa 

das demais linguagens.  

(C) nascidos da necessidade humana de brincar 

com sinais sem sentido.  

(D) essenciais para o desenvolvimento das 

sociedades humanas. 

 

05. Assinale a alternativa que apresenta a correta 

relação de causa e consequência, nessa ordem, 

entre os trechos do texto.  
 

(A) jogo de sombras // mãos conjugadas  

(B) mãos amarradas // fica mudo 

(C) simbologia das figuras // acenos 

(D) medidas // determinadas pela mão 

 

06. Leia o texto para responder à questão abaixo: 
 

 

Diversos países estão propondo 

alternativas para enfrentar o problema da poluição 

oceânica, mas, até o momento, não tomaram 

quaisquer medidas concretas.  

A organização holandesa The Ocean 

Cleanup resolveu dar um passo à frente e 

assumir a missão de combater a poluição 

oceânica nos próximos anos. A organização 

desenvolveu uma tecnologia para erradicar os 

plásticos que poluem os mares do planeta e 

pretende começar a limpar o Great Pacific 

Garbage Patch (a maior coleção de detritos 
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marinhos do mundo), no Oceano Pacífico Norte, 

utilizando seu sistema de limpeza recentemente 

redesenhado.  

Em resumo, a ideia principal do projeto é 

deixar as correntes oceânicas fazer todo o 

trabalho. Uma rede de telas em forma de “U” 

coletaria o plástico flutuante até um ponto central. 

O plástico concentrado poderia, então, ser 

extraído e enviado à costa marítima para fins de 

reciclagem.  
 

(Texto adaptado. Disponível em: https://futuroexponencial.com) 

 

Considerando que o pronome ele, com suas 

formas flexionadas ela, eles, elas, pode exercer 

função de sujeito, mas não de objeto direto do 

verbo, a expressão que pode ser substituída por 

esse pronome está sublinhada em:  

 

(A) Diversos países estão propondo alternativas  

para enfrentar o problema da poluição oceânica... 

(1º parágrafo)  

(B) O plástico concentrado poderia, então, ser 

extraído e enviado à costa marítima para fins de 

reciclagem. (3º parágrafo)  

(C) A organização desenvolveu uma tecnologia 

para erradicar os plásticos que poluem os mares 

do planeta... (2º parágrafo)  

(D) Uma rede de telas em forma de “U” coletaria o 

plástico flutuante até um ponto central. (3º 

parágrafo) 

 

07. Em “Estudiosos britânicos já consideram o 

sedentarismo uma epidemia”, os termos 

grifados são: 

 

(A) Sujeito – objeto direto – predicativo do objeto. 

(B) Sujeito – objeto direto – objeto indireto. 

(C) Sujeito – objeto direto – predicativo do sujeito. 

(D) Objeto direto – sujeito – objeto indireto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

08. Leia as assertivas abaixo: 
 

I. Foram vistas centenas de pessoas esperando 

nas filas. 

II. Não serão permitidas manifestações dentro do 

recinto. 

III. Reconstruíram as casas após a grande 

enchente de 1980. 

IV. Foi feita a entrega das flores para as 

homenageadas. 
 

Assinale a alternativa que se aplica quanto à voz 

dos verbos: 

 

(A) Apenas as assertivas I e IV estão na voz 

passiva 

(B) Apenas a assertiva II está na voz passiva. 

(C) Apenas as assertivas I, II e IV estão na voz 

passiva. 

(D) Apenas as assertivas I, III e IV estão na voz 

passiva. 

 

Leia o texto abaixo: 

 

Mais cansaço e menos resultado 

Estamos trabalhando mais, por mais horas 

e com menos equilíbrio entre tempo de lazer e 

labuta. Mas isso não necessariamente significa 

que nos tornamos mais produtivos. Um estudo da 

RescueTime, empresa de software de 

gerenciamento de tempo, analisou 185 milhões 

de horas computadas por seus usuários e 

identificou que os trabalhadores têm, em média, 

somente duas horas e 48 minutos de tempo 

produtivo por dia, embora trabalhem pelo menos 

uma hora fora do escritório em quase metade dos 

fins de semana do ano.  

“Há 30 anos, uma jornada de trabalho 

típica tinha oito horas por dia, das 9h às 17h, e 

você estava livre antes e depois”, diz Larry 

Rosen, professor emérito do departamento de 

Psicologia da Universidade do Estado da 

Califórnia, que pesquisa os efeitos da tecnologia 

na produtividade. “Desde a introdução dos 

celulares, essa separação desapareceu e a 

https://futuroexponencial.com/
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tecnologia trouxe tarefas adicionais, como checar 

e-mail e redes sociais”. E não são poucas vezes: 

segundo a RescueTime, as pessoas verificam e-

mails e apps de mensagem a cada seis minutos. 

E, a cada interrupção dessas, são necessários 

cerca de 20 minutos para recuperar o estado de 

foco inicial.  

“É por isso que vemos empresas com 

muitos workaholics, mas sem resultados”, diz 

Caio Camargo da Silva, professor de gestão de 

pessoas e empreendedorismo da PUC-PR. “As 

pessoas entram em um modo de fazer 80 mil 

coisas ao mesmo tempo sob pressão, e isso é a 

receita do desastre”.  

Entre os millenials, a situação é pior. 

Estudo da Adobe mostra que, ao contrário do 

estereótipo de que essa geração passa o tempo 

todo nas redes sociais ou mandando mensagens 

de texto, ela é a que mais usa e-mail fora do 

trabalho: é comum responder pelo smartphone 

inclusive na cama (70%), do banheiro (57%) e 

enquanto dirige (27%).  

(Marília Marasciulo, “Mais cansaço e menos resultado”. Galileu, 

junho de 2019)  

 

09. Considere o título e as duas passagens do 
texto:  
 

•  Mais cansaço e menos resultado (título)  

• ... embora trabalhem pelo menos uma hora fora 

do escritório em quase metade dos fins de 

semana do ano. (1º parágrafo)  

•  ... ao contrário do estereótipo de que essa 

geração passa o tempo todo nas redes sociais ou 

mandando mensagens de texto... (4º parágrafo)  

 

Em relação às conjunções destacadas (e; 

embora; ou), é correto afirmar que  

 

(A) “e”, além de adicionar uma expressão a outra, 

ainda confere sentido de explicação; “embora” 

pode ser substituída por “desde que”; “ou” indica 

sentido de alternância.  

(B) “e”, além de adicionar uma expressão a outra, 

ainda confere sentido de oposição; “embora” pode 

ser substituída por “ainda que”; “ou” indica sentido 

de alternância.  

(C) “e”, além de adicionar uma expressão a outra, 

ainda confere sentido de conclusão; “embora” 

pode ser substituída por “por mais que”; “ou” 

indica sentido de conclusão.  

(D) “e”, além de adicionar uma expressão a outra, 

ainda confere sentido de finalidade; “embora” 

pode ser substituída por “mesmo que”; “ou” indica 

sentido de oposição. 

 

10. “Nunca serei juiz. Neste grande vale onde a 

espécie humana nasce, vive, morre, se reproduz, 

se cansa, e depois volta a morrer, sem saber 

como nem por quê, distingo apenas felizardos e 

desventurados”. 

 

Nesse pensamento, os termos “como” e “por quê” 

indicam, respectivamente:  

(A) modo e causa;  

(B) meio e explicação;  

(C) meio e causa;  

(D) causa e explicação; 

 

 

 

 

 

11. A razão entre a largura e o comprimento do 

tampo retangular de uma mesa é 3/7. Sabendo 

que o comprimento desse tampo é 1,40 m, sua 

área, em metros quadrados, é 

 

(A) 0,70 

(B) 0,78 

(C) 0,80 

(D) 0,84 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA 
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12. Talita comprou uma peça de 1 quilograma de 

presunto. Para uma receita, Talita utilizou 200 

gramas desse presunto. A fração que representa 

a parte de presunto utilizada por Talita, em 

relação ao total da peça, é 

(A) 1/10 

(B) 1/5 

(C) 1/3 

(D) 2/3 

 

13. Considere a equação – 2x2 – 4x +16 = 0 e 

sejam a e b duas soluções para essa equação, 

com a menor do que b. 

Marque a alternativa CORRETA: 

 

(A) a = 0 e b = 1 

(B) a = – 1 e b = 1 

(C) a = 4 e b = 0 

(D) a = – 4 e b = 2 

 

14. Em determinada fábrica de automóveis, 30 

homens montam 200 carros em 5 dias. 

Considerando-se a mesma proporção, quantos 

carros serão montados por 16 homens em 30 

dias? 

 

(A) 320 

(B) 640 

(C) 850 

(D) 930 

 

15. Uma aplicação financeira de $ 2.500,00 feita 

por 6 meses a taxa de juros simples de 20% ao 

ano resulta no montante de: 

 

(A) R$ 2.850,00 

(B) R$ 2.500,00 

(C) R$ 2.950,00 

(D) R$ 2.750,00 

 

 

16. Em uma turma de 50 estudantes de 9ºano do 
ensino fundamental de uma certa escola, 36% 
dos estudantes foram reprovados em uma prova. 
Entre os estudantes aprovados, 62,5% obtiveram 
notas inferiores a 9,00. 

Assinale a alternativa que indica o número exato 
de estudantes que obtiveram nota maior ou igual 
a 9,00. 

(A) 20 

(B) 12 

(C) 11 

(D) 7 

 

17. Daiane vende bijuterias e na última semana 
arrecadou R$ 625,00 com a venda de colares e 
brincos. Daiane vendeu os colares por R$ 23,00 
cada e os brincos por R$14,00 cada. 

Sabendo-se Daiane vendeu 20 brincos, o total de 
colares que ela vendeu foi 

(A) 15 

(B) 16 

(C) 17 

(D) 18 

 

18. Paula lê 24 páginas de um relatório por dia. 

Se o relatório possui 424 páginas e ela mantém o 

mesmo ritmo diário de leitura, Paula conseguirá 

ler relatório inteiro em 17 dias e mais uma fração 

de um dia. Essa fração é igual a 

 

(A) 1/3 

(B) 3/4 

(C) 2/3 

(D) 1/6 
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19. Observe a expressão numérica: 

 

 

Assinale a alternativa que indica o valor correto 

para a expressão acima: 

 

(A) 1/4 

(B) 4 

(C) 3/5 

(D) 8 

 
20. Determinado bem, no valor de R$ 20.000,00, 

foi comprado da seguinte forma: 15% do valor à 

vista, e o restante, financiado em 10 parcelas 

mensais, com a primeira vencendo 30 dias após o 

pagamento da parcela à vista, com juros mensais 

de 15% ao ano, no regime de juros simples. O 

valor dos juros pagos foi de 

 

(A) R$ 2.125,00 

(B) R$ 2.075,00 

(C) R$ 2.025,00 

(D) R$ 1.975,00 

 

 

 

 

21. Atente ao seguinte enunciado: A Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação – LDB – 
estabelece que a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios organizarão, em regime 
de colaboração, os respectivos sistemas de 
ensino. Nessa organização, cabe ao Sistema de 
Ensino Municipal 

I. oferecer o ensino médio à demanda manifesta 

ainda não atendida no município; 

II. baixar normas complementares para o seu 

sistema de ensino; 

III. oferecer a educação infantil em creches e pré-

escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental; 

IV. assumir o transporte escolar dos alunos das 

redes estadual e municipal. 

 

Estão corretas somente as complementações 

contidas em 

 

(A) III e IV 

(B) II e III 

(C) I e IV 

(D) I e II 

 

22. A respeito dos níveis da educação brasileira, 

e nos termos da legislação vigente, é possível 

afirmar que a Educação Básica compreende: 

 

(A) Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Ensino Médio. 

(B) Ensino Médio e Educação Superior. 

(C) Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

(D) Educação Infantil e Ensino Fundamental. 

 

23. Sobre a Organização da Educação Nacional, 
assinale V ou F:  

(    ) A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios organizarão, em regime de 
colaboração, os respectivos sistemas de ensino.  

(   ) Dos estados é a responsabilidade de elaborar 
o Plano Nacional de Educação, bem como zelar 
pela sua ampla divulgação, para que as outras 
esferas tenham conhecimento e o coloque em 
prática.  

(  ) Na estrutura educacional, haverá um 
Conselho Nacional de Educação, com funções 
normativas e de supervisão e atividade 
permanente, criado por lei.  

 

Marque a alternativa correta: 
 

(A) F, V, F 

(B) V, F, V 

(C) V, F, F 

(D) V, V, F 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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24. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases, as 

escolas de Educação Infantil são responsáveis 

pelo desenvolvimento integral da criança até 5 

anos. 

Nesse trabalho, vários aspectos devem ser 

priorizados, EXCETO o: 

 

(A) físico 

(B) psicológico 

(C) intelectual 

(D) patológico 

 

25. João trabalha em uma escola de Educação 

Infantil e busca sempre favorecer e ampliar sua 

interação com as crianças e delas entre si. 

A forma mais adequada de alcançar tal objetivo é: 

 

(A) observar de fora as interações do grupo, 

vigiando para manter o controle da situação 

(B) manter contato direto com as crianças através 

do olhar e estabelecer um diálogo que as envolva 

(C) observar as crianças “de cima”, exercendo 

sua autoridade e o controle de cuidador. 

(D) deixar que as crianças brinquem livremente e 

façam o que desejarem sem intervir 

 

26. A brincadeira é um direito da criança e 

favorece seu desenvolvimento cognitivo e 

emocional. Os adultos, no atendimento em 

creches, podem demonstrar o valor devido às 

brincadeiras infantis por meio de várias 

estratégias, EXCETO: 
 

(A) participar das brincadeiras quando as crianças 

pedirem; 

(B) disponibilizar brinquedos de diferentes tipos 

para as crianças; 

(C) aceitar as brincadeiras propostas pelas 

crianças; 

(D) limitar brincadeiras espontâneas, priorizando 

jogos pedagógicos; 

27. Com relação ao Estatuto da Criança e do 

Adolescente, analise as afirmativas a seguir. 

 

I. A criança e o(a) adolescente têm direito à 

educação, centrando-se no pleno 

desenvolvimento para o trabalho.  

II. Os Municípios, com apoio dos Estados e da 

União, estimularão e facilitarão a destinação de 

recursos e espaços para programações culturais, 

esportivas e de lazer voltadas para a infância e a 

juventude.  

III. Os dirigentes de estabelecimentos de Ensino 

Fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar 

apenas os casos de maus tratos envolvendo seus 

alunos.  

 

Está correto o que se afirma em  

 

(A) I, somente.  

(B) II, somente.  

(C) I e II, somente.  

(D) II e III, somente. 

 

28. A criança e o adolescente têm direito à 

liberdade, ao respeito e à dignidade como 

pessoas humanas em processo de 

desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, 

humanos e sociais garantidos na Constituição e 

nas leis. De acordo com o Estatuto da Criança e 

do Adolescente, Lei n. 8.069/1990, o direito ao 

respeito consiste 

(A) na inviolabilidade da integridade física, 

psíquica e moral da criança e do adolescente, 

abrangendo a preservação da imagem, da 

identidade, da autonomia, dos valores, das ideias 

e crenças, dos espaços e objetos pessoais. 

(B) no ir, vir e estar nos logradouros públicos e 

espaços comunitários, ressalvadas as restrições 

legais. 

(C) na igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola e no direito de ser 

respeitado por seus educadores. 
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(D) na formação profissional, garantia de acesso 

e frequência obrigatória ao ensino regular e 

atividade compatível com o desenvolvimento do 

adolescente. 

 

29. Os momentos das refeições constituem uma 

prática social e cultural que precisa ser aprendida 

e realizada com autonomia pelas crianças. Na 

pré-escola, são práticas pedagógicas importantes 

a serem desenvolvidas no momento das 

refeições, EXCETO: 

 

(A) Utilizar o alimento como prêmio, distração ou 

recompensa, forçando a criança, quando se 

recusar a comer. 

(B) Permitir que a criança se alimente sozinha, 

orientando-a como fazer e não a reprimindo 

quando derramar ou espalhar os alimentos. 

(C) Propiciar que a criança socialize através do 

ato de alimentar-se. 

(D) Respeitar o ritmo alimentar, estimulando a 

mastigar bem os alimentos. 

 

30. Dentro da educação infantil a brincadeira é 

muito importante, pois as crianças vão 

aprendendo vários conceitos que a professora irá 

ensinar. As brincadeiras lúdicas possibilitam a 

criança, EXCETO: 

 

(A) Vivenciar no concreto o conteúdo que está 

sendo trabalhado. 

(B) Vivenciar uma relação extrínseca onde a 

criança aprende a agir numa esfera apenas 

afetiva e não cognitiva. 

(C) Desenvolver várias aptidões entre elas as 

linguagens oral e escrita. 

(D) Desenvolver os aspectos motor, social, 

emocional e cognitivo. 
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                                   RASCUNHO 


