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INSTRUÇÕES 
Este Caderno de Questões contém 25 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e uma única resposta 
correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de Questões, solicite providências ao fiscal de 
sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Gabarito, o qual conterá o Cartão de Identificação e o Cartão 
Resposta. 
O Cartão de Identificação deverá ser preenchido atentamente com Nome, Nº da Inscrição, Data de Nascimento e 
Assinatura. 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, na ordem de 01 a 25, com caneta 
esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo: 
 

 
 

Formas Incorretas:  
 

O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento correto implica a 
anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão Resposta por erro de preenchimento por 
parte do candidato.  
O Gabarito é insubstituível e de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, dobrado, 
rasgado ou rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam didáticos ou eletrônicos. O 
candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará automaticamente eliminado do Concurso Público. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala auxiliar na 
interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Gabarito, somente será permitida após transcorrido 
30 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o Gabarito ao fiscal de 
sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, implicará na eliminação do candidato do Concurso 
Público. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Gabarito. 
O candidato poderá anotar suas respostas no gabarito disponível na última página da prova escrita objetiva para conferir 
com o gabarito oficial. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente com os fiscais de 
sala, conferir os Gabaritos, assinar a folha ata e o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões de Identificação, os 
Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Concurso Público, do presente Caderno de 
Questões e de preenchimento do Gabarito, implicará na eliminação do candidato do Concurso Público. 
O Gabarito Preliminar e a prova escrita objetiva estarão disponíveis, no dia 04 de janeiro de 2015, após as 21h00min, 
no site www.alternativeconcursos.com.br. 
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita objetiva através do email 
recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 05 a 09 de janeiro de 2015. 
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Língua Portuguesa 

 
01) Aponte a assertiva que apresenta erro em relação à 
concordância: 
 
a) O problema da loja são os vendedores preguiçosos. 
b) Antigamente haviam muitas bicicletas nas ruas. 
c) Hoje são 16 de dezembro. 
d) Trinta toneladas é muito para transportar. 
e) No século passado existiam poucas casas de tijolos. 
 
02) Complete as sentenças abaixo: 
 
1. O orador leu o texto .....pressas. 
2. Fiquei frente ..... frente com minha concorrente. 
3. Chegamos tarde ....... casa de Marta. 
4. Sem motivo ela começou .....chorar. 
 
Respeitando a ordem em que as frases aparecem, 
temos: 
 
a) as - à - à - a 
b) as - à - a - à 
c) às - à - a - à 
d) as - a - à - a 
e) às - a - à - a 
 
03) Uma das alternativas abaixo utiliza o vocábulo em 
negrito incorretamente. Marque-a: 
 
a) Por que tanta pressa? 
b) O porquê de tanta bagunça, só os meninos sabem 

explicar.  
c) Não sabemos o por quê da discussão. 
d) Já sei as razões por que você fugiu. 
e) Não fomos a reunião porque estávamos sem 

paciência. 
 
04) Tanto na escrita quanto na fala acontecem 
repetições desnecessárias de palavras ou expressões 
distintas, o que provoca situações de redundância.  
Todas as alternativas abaixo apresentam problemas 
relacionados ao exposto anteriormente, exceto: 
 
a) O carrasco decapitou a cabeça do mercenário. 
b) Iremos inventar novas soluções para a falta de água. 
c) O diretor deu um panorama geral da situação da 

escola. 
d) O cachorro entrou pra dentro de casa. 
e) Fabiana tinha amigos engraçados, inteligentes e 

modernos. 
 
05) Em relação à regência verbal a assertiva que não 
está de acordo com a norma culta padrão é: 
 
a) O jogador desobedeceu ao regulamento. 
b) Esqueci-me dos arquivos sobre o projeto. 
c) O médico assistiu o enfermo. 

d) Prefiro pizza do que peixe. 
e) Os nordestinos visam a uma vida mais saudável. 
 

Matemática 

 
06) Qual o produto das raízes da equação                  

�� + ��. ��� − 	� + 
� ? 

 
a) -5 
b) -6 
c) -4 
d) 9 
e) 16 
 
 

07) O valor de �

�

��
+  ��, ����  é igual a: 

 

a) 
�
� 

b) 
�
� 

c) 
��
�  

d) 
��
�  

e) 
��
�  

 
 
08) A solução da equação exponencial                               

��� + ��. ���� − ��� = �  é: 
 
a) -3 
b) -4 
c) 1 
d) 2 
e) 7 
 
 

09) Qual o valor de 
�,���

�,��� + ���� ? 

 
a) 30 
b) 0,3 
c) -0,5 
d) 26 
e) -8 
 
 

10) O valor de �√�
 +  √��
 �

  é igual a: 

 
a) 93 
b) 95 
c) 60 
d) 35 
e) 125 
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Conhecimentos Gerais 

 
11) Foi publicado na terça-feira (30/12/2014) no "Diário 
Oficial da União" decreto presidencial que reajusta o 
salário mínimo a partir do dia 1º de janeiro de 2015. O 
salário mínimo passará de R$ 724,00 para: 
 
a) R$ 814,00 
b) R$ 788,00 
c) R$ 824,00 
d) R$ 794,00 
e) R$ 887,00 
 
12) Recentemente uma aeronave que levava 162 
pessoas de Surabaia, na Indonésia, para Cingapura caiu 
no mar. O contato com a aeronave foi perdido cerca de 
40 minutos após a decolagem, depois que a tripulação 
pediu uma mudança do plano de vôo devido a uma 
tempestade. Imagens chocaram o mundo todo ao ser 
divulgado nos noticiários corpos sendo resgatados. 
Qual era a companhia aérea responsável pelo vôo? 
 
a) AirEurope. 
b) AirEUA. 
c) AirNORTH. 
d) AirAsia. 
e) AirPACIFC. 
  
13) Divulgado nos noticiários na última semana de 
2014, quatro pessoas morreram em Praia Grande, no 
litoral de São Paulo, na tarde de segunda-feira 
(29/12/2014) durante uma forte chuva. As quatro 
pessoas que morreram pertenciam a mesma família. 
No total oito pessoas foram atingidas por um(a): 
 
a) Raio. 
b) Embarcação. 
c) Árvore. 
d) Guarda-Sol. 
e) Prancha.  
 
14) O Brasil é uma República Federativa de regime 
presidencialista, divida administrativamente em 
______ estados e ______ Distrito Federal. Assinale a 
alternativa que completa corretamente o trecho acima: 
 
a) 23 - 01 
b) 27 - 01 
c) 32 - 01 
d) 19 - 01 
e) 26 - 01 
 
15) Quais estados pertencem à Região Sudeste do 
Brasil? 
 
 
 
 

a) Paraná – Santa Catariana – Rio Grande do Sul. 
b) São Paulo – Minas Gerais – Rio de Janeiro – Espírito 

Santo. 
c) Mato Grosso – Mato Grosso do Sul – Goiás – Distrito 

Federal. 
d) Maranhão – Piauí – Bahia – Ceará. 
e) Amazonas – Acre – Rondônia – Pará. 
 

Conteúdos Específicos 

 
As questões 16 a 21 usarão como base o texto de Millôr 
Fernandes: 
 

O renascer dos belos sentimentos 
uma vez satisfeitas as necessidades básicas 

 
Esta pungente história se passou no meio de 

uma selva, nas areias de um deserto, num velho navio 
abandonado e sem rumo, em qualquer lugar em que há 
dificuldades de alimentação e o homem começa a 
sentir o remorder da antropo ou qualquer outra fagia a 
lhe espicaçar o estômago. 

Pois, sozinho, e sem se alimentar há vários dias, 
o homem vinha caminhando no vasto areal (ou selva, 
ou etc.), seguido apenas de seu fiel cachorro. Lá para as 
tantas lhe deu, porém, o espicaçar acima anunciado, a 
fome bateu-lhe as portas da barriga: “pan, pan, pan, ó 
de casa!”. Já batera antes, mas o homem fingia que não 
ouvia. Naquele momento, porém, não resistiu mais e 
atendeu a fome. Matou o cachorrinho, única coisa 
comível num raio de quilômetros. Matou-o, assou-o 
num fogo improvisado e comeu-o todo, todo, com uma 
fome canina (perdão!). Quando tinha acabado de 
comer todo o animal, sentou-se, plenamente satisfeito. 
E foi então que olhou em torno e começou a chorar: 
“Ai, ai, ai!”, soluçou, “pobre do Luluzinho! Como ele 
adoraria roer esses ossos!”. 

Moral: Quando eu tiver uma casa bem 
confortável, escreverei um tratado de sociologia. 

 
FERNANDES, Millôr. Fábulas Fabulosas. Rio de 

Janeiro: Nórdica, 1991. 

 
16) Use V para verdadeiro e F para falso de acordo com 
as informações do texto lido: 
 
(___) O homem da história passou por vários lugares 
até matar o cãozinho. 
(___) O sol escaldante do vasto areal fez o homem 
lembrar-se de seu outro cãozinho: Luluzinho. 
(___) Depois de saciar a fome o homem se mostra 
ditoso por ter matado seu cãozinho. 
(___) Alguma ciência, como a sociologia ou a 
antropofagia, ensinou o homem a espicaçar seu 
cãozinho. 
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a) F - F - F - F 
b) V - V - F - V 
c) F - F - V - F 
d) V - F - V - F 
e) F - V - F - V 
 
17) “Esta pungente história se passou no meio de uma 

selva,...” Substituindo a palavra em destaque sem 
acarretar prejuízo ao texto, temos: 
 
a) antológica 
b) lancinante 
c) eloquente 
d) arguciosa 
e) imberbe 
 
18) O texto lido é uma fábula. Sobre esse tipo de texto: 
 

I. Pode ser escrito em prosa ou em versos com 
caráter moralizante. 

II. Seus protagonistas geralmente são animais ou 
plantas com atributos humanos. 

III. É escrito especialmente para as crianças. 
IV. É uma narrativa inverossímil com fundo didático. 
 
a) III e IV estão corretas. 
b) I, II e III estão corretas. 
c) I, II e IV estão corretas. 
d) II, III e IV estão corretas. 
e) II e III estão corretas. 
 
19) Indique a frase que não contém um indicador 
temporal: 
 
a) “Já batera antes, mas o homem fingia que não 

ouvia.” 
b) “Naquele momento, porém, não resistiu mais e 

atendeu a fome.” 
c) “Quando tinha acabado de comer todo o animal, 

sentou-se,..” 
d) “Matou o cachorrinho, única coisa comível num raio 

de quilômetros.” 
e) “Lá para as tantas lhe deu, porém, o espicaçar acima 

anunciado...” 
 
20) “Pois, sozinho, e sem se alimentar há vários dias...” 
A conjunção em destaque é classificada como: 
 
a) coordenativa explicativa 
b) coordenativa adversativa 
c) coordenativa aditiva 
d) subordinativa causal 
e) subordinativa consecutiva 
 
21) “...com uma fome canina...” Fome canina 
corresponde a locução adjetiva fome de cão. Qual 
alternativa apresenta uma relação incorreta entre a 
locução adjetiva e o adjetivo a ela correspondente: 

a) círculos de fogo: círculos ígneos 
b) moeda de cobre: moeda cúprica 
c) veneno de cobra: veneno viperino 
d) presente de rei: presente régio 
e) moda de verão: moda vítrea 
 
22) São princípios norteadores de um projeto político 
pedagógico, exceto: 
 
a) Igualdade de condições de acesso e permanência na 

escola. 
b) Paridade entre as classes sociais. 
c) Gestão democrática nas dimensões pedagógica, 

administrativa e financeira. 
d) Liberdade associada à intencionalidade definida 

individualmente. 
e) Valorização do Magistério garantindo o direito ao 

aperfeiçoamento profissional permanente. 
 
23) Em relação à ética no trabalho, o docente: 
 

I. Deve ter a compreensão do aluno como um todo. 
II. Deve abjurar o perfil ideal do aluno. 

III. Deve manter fidelidade ao escopo de sua ação: o 
conhecimento. 

IV. Deve saber respeitar as diferenças e reconhecer os 
méritos. 

 
a) Todas estão corretas. 
b) I, II e IV estão corretas. 
c) I, III e IV estão corretas. 
d) II, III e IV estão corretas. 
e) I e IV estão corretas. 
 
24) Para elaborar um plano de aula o professor deve 
seguir alguns passos, exceto: 
 
a) Justificar a importância de se trabalhar o tema 

respeitando as peculiaridades da sala de aula. 
b) Elaborar os objetivos gerais e específicos, ou seja, o 

que o educador quer desenvolver com o educando. 
c) Apontar os procedimentos didáticos que aparvalham 

o trabalho do professor. 
d) Descrever a metodologia que usará para otimizar o 

trabalho docente. 
e) Apresentar forma(s) de avaliação, isto é, maneiras de 

obter um retorno do que foi ensinado/aprendido. 
 
25) De  acordo com o art. 24, V da LDB, a verificação do 
rendimento escolar observará os seguintes critérios, 
EXCETO: 
  
a) Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do 

aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos 
sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do 
período sobre os de eventuais provas finais. 

b) Obrigatoriedade de aceleração de estudos para 
alunos com atraso escolar. 
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c) Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries 
mediante verificação do aprendizado. 

d) Aproveitamento de estudos concluídos com êxito. 
e) Obrigatoriedade de estudos de recuperação, de 

preferência paralelos ao período letivo, para os casos 
de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados 
pelas instituições de ensino em seus regimentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




