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Secretaria Municipal de Educação

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Nº 01/2020
PROFESSOR ADJUNTO III
SUA PROVA

INFORMAÇÕES GERAIS

 Além deste caderno de prova, contendo 30 (trinta)
questões objetivas, o fiscal de sala lhe entregará uma
folha destinada às respostas e uma folha de rascunho
para as respostas.

 Bolsas e pertences pessoais devem ser mantidos no
local reservado para esse fim nas salas de prova, se
necessário em sacos plásticos fornecidos pelo fiscal
de sala.

 O caderno de perguntas e a folha de respostas
devem ser devolvidos ao fiscal de sala em qualquer
caso.

 Verifique se o cargo pretendido coincide com o
informado nesta folha, no rodapé de cada página e na
folha de respostas. Caso contrário, informe
imediatamente o fiscal da sala para que sejam
tomadas as devidas providências.

 Não será permitido sair da sala com o caderno de
questões ou a folha de respostas.

TEMPO
 3 horas é o tempo disponível para a realização da
prova, já incluindo o tempo para a marcação da folha
de respostas.
 1 hora após o início da prova será possível retirar-se
da sala levando o rascunho da folha de respostas.

NÃO SERÁ PERMITIDO
 Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos.
 Levantar da carteira sem a devida autorização do fiscal
de sala.
 Transitar nos corredores e demais dependências
durante a realização da prova.
 Portar ou utilizar aparelhos eletrônicos, tais como bipe,
walkman, agenda, notebook, netbook, palmtop,
receptor, gravador, telefone celular, telefone sem fio,
máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4,
controle de alarme de carro, pendrive, fone de ouvido,
tablet, ipod, relógio de qualquer espécie, óculos
escuros, acessórios de chapelaria, lápis, lapiseira,
borracha, corretivo, caneta que não seja esferográfica
azul ou preta ou qualquer outro material que não seja
necessário à realização da prova e possa atrapalhar o
andamento desta.
 Usar o banheiro ao término da prova, após deixar a
sala.

 Confira seus dados pessoais, especialmente, nome,
número de inscrição e documento de identidade e leia
atentamente as instruções antes de realizar a prova e
preencher a folha de respostas.
 Assine a folha de respostas no espaço reservado com
caneta esferográfica azul ou preta.
 A falta de aviso ou manifestação sobre divergência,
falta de elementos ou qualquer irregularidade relativa
ao caderno de questões e à folha de respostas
acarretará na correção da prova conforme consta
nesses documentos, não cabendo reclamações
posteriores nesse sentido.
 Não haverá substituição da folha de respostas por erro
do candidato.
 Reserve tempo para preenchimento da folha de
respostas.
 Para fins de correção, serão consideradas apenas as
marcações realizadas no espaço adequado na folha
de respostas.
 Os fiscais do Processo Seletivo farão a conferência
dos documentos de identidade e da assinatura na lista
de presença.
 Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar o
caderno de questões e a folha de respostas
devidamente preenchida e assinada ao fiscal da sala
sob pena de desclassificação e das medidas
administrativas, policiais e judiciais cabíveis.
 Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer
na sala até o final da prova e rubricar os cartões de
resposta de sua respectiva sala, sendo liberados
somente quando todos a tiverem concluído

LÍNGUA PORTUGUESA

5)

Assinale a alternativa QUE NÃO OBSERVA as regras
sobre concordância nominal.

1)

Assinale a alternativa correta sobre como são

a)

chamados os substantivos que denominam animais que

adjetivo e mantem-se no plural quando tem valor de

possuem um só gênero e que demandam o uso da

advérbio. Logo a frase “Havia bastantes alunos na

palavra “macho” ou “fêmea” para referência ao sexo do

sala” está incorreta.

animal.

2)

b)

Biformes.

adjetivo e mantem-se no plural quando tem valor de

b)

Epicenos.

advérbio. Logo a frase “Havia bastante gente na

c)

Comuns de dois gêneros.

sala” está correta.

d)

Sobrecomuns.

c)

a)

Juizo, Biceps, Amapá e órgão.

b)

Idéia, Eletron, Rúbrica, Nozes.

c)

Ideia, Eletron, Rúbrica, Palíndromo.

d)

Júri, Elétron, Bíceps e Amapá.

Logo a frase “Tomei vários meios copos com água”
está correta.
d)

Logo a frase “Tomei meia cerveja” está correta.
6)

ortográfico vigente no Brasil.
Em regra, deixam de ser acentuados os ditongos
abertos ei(éi) ou oi(ói), seguidos ou não de “s”, em

b)

c)

7)

a)

Devemos dedicar atenção à todos.

b)

A casa ficava às escuras.

c)

Iremos até à montanha.

d)

A carne foi preparada à moda antiga.

Assinale a alternativa correta sobre a palavra “tudo”

oxítonas.

inserida na frase “Bonecas, bola, carrinhos, tudo o

Em regra, deixam de ser acentuados os ditongos

divertia”.

abertos ei(éi) ou oi(ói), seguidos ou não de “s”, em

a)

Aposto especificativo.

palavras paroxítonas, mantendo-se o acento na

b)

Aposto resumitivo.

ocorrência de outra regra de acentuação.

c)

Aposto explicativo.

Em regra, deixam de ser acentuados todos os

d)

Aposto vocativo.

ditongos abertos ei(éi) ou oi(ói), apenas quando
seguidos de “s”.
d)

Considerando as regras sobre emprego do sinal
indicativo de crase, assinale a alternativa INCORRETA.

acentuação gráfica atuais em consideração ao acordo

palavras paroxítonas, mantendo-se o acento nas

A palavra “meio” varia quando tem valor de adjetivo
e mantem-se no plural quando tem valor de advérbio.

Assinale a alternativa INCORRETA sobre as regras de

a)

A palavra “meio” varia quando tem valor de adjetivo
e mantem-se no plural quando tem valor de advérbio.

Assinale a alternativa correta e que contenha apenas

sobre acentuação gráfica.

8)

Assinale a alternativa correta sobre semântica.
a)

Em regra, foram extintos os acentos em palavras que

Homônimos e Parônimos apresentam significado
diferente e são iguais em grafia ou som.

contenham dupla vogal formando hiato.
4)

A palavra bastante varia quando tem valor de

a)

palavras grafadas em observância das regras vigentes

3)

A palavra “bastante” varia quando tem valor de

b)

Parônimos apresentam significado diferente e são

Analise os itens I a IV para depois assinalar a

iguais em grafia ou som. Homônimos não são iguais

alternativa correta sobre concordância nominal.

em grafia nem som, sendo apenas semelhantes.

I

Ele atuou com amor e calma legal.

II

Ele atuou com amor e calma legais.

III

Viu papagaios e araras raras.

IV

Viu papagaios e araras raros.

c)

Homônimos e Parônimos Homônimos não são iguais
em grafia nem som, sendo apenas semelhantes.

d)

Homônimos apresentam significado diferente e são
iguais em grafia ou som. Parônimos não são iguais
em grafia nem som, sendo apenas semelhantes.

a)

Todos os itens estão corretos.

b)

Apenas os itens I e III estão corretos.

c)

Apenas os itens II e III estão corretos.

d)

Apenas os itens II e IV estão corretos.

9)

Assinale a alternativa correta sobre o modo textual que
apresenta características de sequência de fatos, pretérito
perfeito do indicativo, presença marcante de ações e
cronologia.
a)

Descrição.
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b)

Dissertação argumentativa.

c)

Narração.

quais se referem os adjetivos da frase reescrita

d)

Dissertação expositiva.

continuam tendo a mesma função e a mesma

c) É desnecessário observar se os termos aos

10) Assinale a alternativa correta sobre as frases “Maria,
conversou” e “Maria comprou, flores”.
a)

referência.
d) A reescritura deve modificar a relação de causa

Ambas estão corretas sob o aspecto da pontuação

e consequência da frase original.

porque a vírgula foi usada para separar o verbo de

13) Assinale a alternativa correta sobre a regência do

seu complemento.
b)

Ambas estão incorretas sob o aspecto da pontuação

verbo “visar”.

porque a vírgula foi usada para separar o sujeito do

a) No sentido de “ter como objetivo” deve ser

verbo.
c)

usado com preposição.

Ambas estão incorretas sob o aspecto da pontuação.
Na primeira usou-se vírgula para separar o sujeito do
verbo e a vírgula é usada na segunda para separar
o verbo de seu complemento.

d)

Ambas estão corretas sob o aspecto da pontuação
porque o uso desse sinal gráfico é livre na Língua
Portuguesa.

b) No sentido de “dar visto (assinar)” deve ser
usado com preposição.
c) Jamais deve ser usado com preposição.
d) Sempre deve ser usado com preposição.
14) Assinale a alternativa correta sobre a regência
nominal.

11) A respeito da reescritura de frases, assinale a

a) Uma palavra que é substantivo jamais poderá

alternativa correta quanto aos conteúdos mais

demandar ligação por meio de preposição.

comuns a se observar sobre os “sentidos originais”.

b) A palavra “devoto”, necessariamente, exige o

a) Devemos sempre alterar a voz ativa para a voz
passiva e transformar o agente da ação em

uso da preposição “a”.
c) Uma palavra que não é verbo pode exigir o uso
de preposição.

paciente desta.
b) O paciente da ação deve desaparecer do texto.
c) Na mudança do pretérito perfeito para o
pretérito imperfeito, devemos considerar que o

d) A palavra “proeminência” não combina com o
uso da preposição “sobre”.
15) Assinale

a

alternativa

INCORRETA

sobre

primeiro expressa ações habituais, repetitivas e

ortografia.

o segundo se comporta a expressar ideia

a) Emprega-se hífen nas palavras compostas por

pontual.

justaposição que não contêm formas de ligação

d) É comum que a mudança de posição dos
termos

“só”

e

“também”

implique

em

considerável alteração do sentido original.
12) Ainda sobre a reescritura de frases, assinale a
alternativa correta quanto aos conteúdos mais
comuns a se observar a respeito dos “sentidos

e cujos elementos, de natureza nominal,
adjetival, numeral ou verbal, constituem uma
unidade sintagmática e semântica e mantêm
acento próprio, podendo dar-se o caso de o
primeiro elemento estar reduzido.
b) Emprega-se o hífen nos topônimos compostos,

originais”.

iniciados pelos adjetivos grã, grão ou por forma

a) Quando o trabalho de reescritura implicar na

verbal ou cujos elementos estejam ligados por

mudança do conectivo, o novo deve ter
natureza

semântica

diversa

do

utilizado

originalmente.
b) É necessário ter especial atenção ao uso de
homônimos e parônimos, tendo em vista que

artigo.
c) Emprega-se o hífen nas palavras compostas
que designam espécies botânicas e zoológicas,
estejam ou não ligadas por preposição ou
qualquer outro elemento.

seus sons e grafias são semelhantes.
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d) O “h” inicial deve ser empregado por força da
etimologia, não comportando supressão pelo
uso consagrado em sentido diverso.

d) A argumentação é válida sob o ponto de vista
lógico.
18) Considerando o uso de tabela verdade para a
proposição (P^Q) → (PvQ), assinale a alternativa

RACIOCÍNIO LÓGICO

correta.

16) Um professor apresentou os itens I a V a seus
alunos pedindo que os lessem atentamente para
depois se submeterem a uma prova sobre
estruturas lógicas e proposições. Assim, assinale a
alternativa correta considerando os itens I a V do
quando abaixo.

a) Trata-se de uma contradição.
b) Trata-se de uma contingência.
c) Trata-se de uma tautologia.
d) Trata-se de uma contradição e contingência,
simultaneamente.
19) Assinale a alternativa correta sobre o que se

I

Vou comprar o carro

considera

II

Árvore pequena

proposições.

III

Se estiver frio, então vestirei o casaco

a) Trata-se

IV

Está calor e vou estudar

proposições que possuem valores lógicos

V

Y>7

diferentes.
b) Trata-se

a) Todos os itens apresentam proposições e o
item III apresenta um conjuntivo do tipo
Disjunção.

proposições e o item IV apresenta um
conjuntivo do tipo Conjunção.

proposições e o item III apresenta um

de

uma

uma

relação

relação

entre

entre

duas

duas

duas

lógicos verdadeiros.
de

uma

relação

entre

duas

proposições que possuem os mesmos valores
lógicos.
d) Trata-se

c) Apenas os itens I, III, IV e V apresentam

de

entre

proposições que possuem apenas valores

c) Trata-se

b) Apenas os itens I, III e IV apresentam

EQUIVALÊNCIA

de

uma

relação

entre

duas

proposições que possuem apenas valores
lógicos falsos.

conjuntivo do tipo Conjunção.
d) Todos os itens apresentam proposições e o
item I apresenta um conjuntivo do tipo

20) Assinale a alternativa correta sobre a outra forma
como são conhecidos os diagramas lógicos.
a) Diagramas de Venn.

Disjunção.

b) Diagramas de Bunsen.
17) Analise
premissas

a

argumentação
e

conclusão

abaixo

para

como

assinalar

a

c) Diagramas de Outerpost.
d) Diagramas de Livenster.

alternativa correta.
O céu é verde.
O coelho é da cor do céu.
Logo, o coelho é verde.
a) A argumentação é verdadeira sob o ponto de
vista empírico e, portanto, é falaciosa.
b) A argumentação é inválida porque não existem
coelhos verdes.
c) A argumentação é válida porque apresenta
uma falácia conjuntiva.

LEGISLAÇÃO

21) Assinale a alternativa correta considerando as
disposições da Constituição Federal sobre os
Princípios Fundamentais.
a) A República Federativa do Brasil buscará a
integração econômica e política, evitando a
integração social com os Países da América
Latina

como

forma

de

preservação

da

identidade particular brasileira.
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b) A República Federativa do Brasil buscará a

c) As obras, serviços, compras e alienações serão

integração econômica e política, evitando a

sempre contratados mediante processo de

integração cultural com os Países da América

concorrência pública que assegure igualdade

Latina como forma de preservação dos

de condições a todos os concorrentes, com

interesses sociais indisponíveis da população

cláusulas que estabeleçam obrigações de

brasileira.

pagamento, mantidas as condições efetivas da

c) A República Federativa do Brasil buscará a

proposta, nos termos da lei, o qual somente

integração econômica e política, vedada a

permitirá as exigências de qualificação técnica

integração social com os Países da América

e econômica indispensáveis à garantia do

Latina sob os pontos de vista social, cultural e

cumprimento das obrigações.

militar.

d) As obras, serviços, compras e alienações serão

d) A República Federativa do Brasil buscará a

sempre contratados mediante processo de

integração econômica, política, social e cultural

pregão e tomada pública de preços que

dos povos da América Latina, visando à

assegure igualdade de condições a todos os

formação

concorrentes, com cláusulas que estabeleçam

de

uma

comunidade

latino-

americana de nações.

obrigações

22) Assinale a alternativa correta considerando as
disposições da Constituição Federal sobre a
normas aplicáveis aos contratos da Administração

de

pagamento,

mantidas

as

condições efetivas da proposta, nos termos da
lei, sendo permitidas quaisquer exigências de
qualificação

técnica

e

econômica

como

garantia do cumprimento das obrigações.

Pública.
a) Ressalvados

os

casos

na

23) Assinale a alternativa que mencione de forma

legislação, as obras, serviços, compras e

correta todos os itens do conjunto denominado

alienações

como “Símbolos do Município” nos termos da Lei

serão

especificados

contratados

mediante

processo de licitação pública que assegure

Orgânica de Capela do Alto.

igualdade

os

a) São símbolos do Município, definidos por lei e

concorrentes, com cláusulas que estabeleçam

representativos de sua Prefeitura: a Bandeira

obrigações

do Estado de São Paulo, o Brasão de Terras e

de

de

condições

a

pagamento,

todos

mantidas

as

condições efetivas da proposta, nos termos da
lei, o qual somente permitirá as exigências de
qualificação

técnica

e

econômica

indispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigações.
b) As obras, serviços, compras e alienações serão
sempre contratados mediante processo de

o Hino.
b) São símbolos do Município, definidos por lei e
representativos de sua cultura e história: a
Bandeira, o Brasão de Armas e o Hino.
c) São símbolos do Município, definidos por lei e
representativos de sua cultura e história: O
Brasão de Terras e o Hino.

licitação pública que assegure igualdade de

d) São símbolos do Município, definidos por lei e

condições a todos os concorrentes, com

representativos de sua Prefeitura: a Bandeira

cláusulas que estabeleçam obrigações de

do Estado de São Paulo, o Hino Nacional e a

pagamento, mantidas as condições efetivas da

História do Município.

proposta, nos termos da lei, sendo permitidas
quaisquer exigências de qualificação técnica e
econômica como garantia do cumprimento das
obrigações.

24) Assinale a alternativa correta sobre o que o
Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece
quanto à idade da pessoa e seu enquadramento
jurídico.
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a) Considera-se criança a pessoa até dez anos de

26) Assinale a alternativa correta sobre o que a

idade completos e adolescente aquela entre

Constituição da República Federativa do Brasil

dez e dezoito anos de idade.

estabelece sobre os Servidores Públicos.

b) Considera-se criança a pessoa até quatorze

a) O regime próprio de previdência social dos

anos de idade incompletos e adolescente

servidores titulares de cargos efetivos terá

aquela entre quatorze e vinte e um anos de

caráter exclusivamente contributivo, mediante

idade.

contribuição do respectivo ente federativo, de

c) Considera-se criança a pessoa até doze anos

servidores ativos, de aposentados e de

de idade incompletos e adolescente aquela

pensionistas,

observados

critérios

entre doze e dezoito anos de idade.

preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

que

d) Considera-se criança a pessoa até onze anos

b) O regime próprio de previdência social dos

de idade completos e adolescente aquela entre

servidores titulares de cargos efetivos terá

onze e dezoito anos de idade.

caráter exclusivamente solidário, mediante
contribuição do respectivo ente federativo, de

25) Assinale a alternativa INCORRETA sobre o que o

servidores ativos, de aposentados e de

Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece
quanto

ao

direito

à

convivência

familiar

pensionistas,

e

que

atuarial.

a) Toda criança ou adolescente tem direito a ser
criado e educado no seio da sua família e,
excepcionalmente,
a

em

família

convivência

c) O regime próprio de previdência social dos
servidores titulares de cargos efetivos terá

substituta,
familiar

caráter

e

pensionistas,

b) Os filhos, havidos ou não da relação do
os

mesmos

e solidário, mediante

servidores ativos, de aposentados e de

desenvolvimento integral.

terão

contributivo

contribuição do respectivo ente federativo, de

comunitária, em ambiente que garanta seu

casamento

critérios

preservem o equilíbrio financeiro e não o

comunitária.

assegurada

observados

direitos

que

d) O regime próprio de previdência social dos
servidores titulares de cargos efetivos terá

discriminatórias relativas à filiação, não se

caráter

aplicado esta norma quanto aos filhos havidos

contributivo e solidário, mediante

contribuição do respectivo ente federativo, de

por adoção.

servidores ativos, de aposentados e de

c) O poder familiar será exercido, em igualdade de

pensionistas,

condições, pelo pai e pela mãe, na forma do

observados

critérios

que

preservem o equilíbrio financeiro e não o

que dispuser a legislação civil, assegurado a

atuarial.

qualquer deles o direito de, em caso de
discordância, recorrer à autoridade judiciária

critérios

preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

e

qualificações, proibidas quaisquer designações

observados

27) Analise os itens I, II e III para depois assinalar a

competente para a solução da divergência.

alternativa correta sobre o que dispõe a Lei

d) Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda

Federal nº 9.394, de 20/12/1996 (Lei de Diretrizes

e educação dos filhos menores, cabendo-lhes

e Bases da Educação Nacional).

ainda, no interesse destes, a obrigação de
cumprir e fazer cumprir as determinações
judiciais.

I.

A

educação

abrange

os

processos

formativos que se desenvolvem na vida
familiar,

na

convivência

humana,

no

trabalho, nas instituições de ensino e
pesquisa,

nos

movimentos

sociais

e
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II.

III.

organizações da sociedade civil e nas

destinatário,

manifestações culturais.

oportunidade e de seu modo de realização.

A referida lei disciplina a educação escolar,

a) Atos vinculados.

que se desenvolve, predominantemente,

b) Atos arbitrários.

por meio do ensino, em instituições

c) Atos deliberativos.

próprias.

d) Atos discricionários.

A educação escolar deverá se desvincular
do mundo do trabalho e vincular-se à
prática social.

de

sua

conveniência,

de

sua

30) Assinale a alternativa sobre a correta e precisa
noção de responsabilidade administrativa.
a) É resultante da violação de normas internas da

a) Os itens I, II e III estão de acordo com o texto
da Lei Federal nº 9.394, de 20/12/1996.
b) O item III está em desacordo com o texto Lei
Federal nº 9.394, de 20/12/1996.

Administração Pública, atribuída ao servidor
sujeito

ao

Estatuto

e

disposições

complementares, estabelecidas em lei, decreto
ou qualquer outro provimento regulamentar da

c) O item I está em desacordo com o texto Lei
Federal nº 9.394, de 20/12/1996.

função pública.
b) É resultante da violação de normas tipificadas

d) Os itens I, II e III estão em desacordo com o
texto Lei Federal nº 9.394, de 20/12/1996.

como crime da Administração Pública, atribuída
ao servidor sujeito ao Estatuto e disposições

28) Assinale a alternativa correta sobre o que a

complementares, estabelecidas em lei, decreto

Constituição da República Federativa do Brasil

ou qualquer outro provimento regulamentar da

estabelece sobre os a organização político-

função pública.
c) É resultante da violação de normas trabalhistas

administrativa dos Municípios.
a) O Município será regido por Constituição
Municipal, a eleição do Prefeito e do VicePrefeito se dará para mandato de quatro anos

previstas, exclusivamente, em lei federal.
d) É resultante da violação de normas externas à
Administração Pública, estabelecidas em lei.

e haverá limite máximo de Vereadores.
b) O Município será regido por lei ordinária, a
eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito se dará
para mandato de quatro anos e não haverá
limite máximo de Vereadores.
c) O Município será regido por Constituição
Municipal, a eleição do Prefeito e do VicePrefeito se dará para mandato de quatro anos
e não haverá limite máximo de Vereadores.
d) O Município será regido por lei orgânica, a
eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito se dará
para mandato de quatro anos e haverá limite
máximo de Vereadores.
29) Assinale a alternativa correta sobre como são
denominados os atos administrativos que a
Administração

pode

praticar

com

razoável

liberdade de escolha de seu conteúdo, de seu

Prefeitura Municipal de Capela do Alto/SP – Processo Seletivo Simplificado nº 001/2020 – 26/01/2020 – PROFESSOR ADJUNTO III - p 6

