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PORTUGUÊS – 02 QUESTÕES 

 

1. Observe a frase abaixo e responda: 
 

A professora espera que nós _____________________ o trabalho em grupo na aula de hoje. 
 

Qual flexão do verbo “fazer” preenche adequadamente a lacuna? 

a) Fizemos 
b) Façamos 

c) Faremos 
d) Faríamos 

e) Fazeremos 

 
 

TEXTO PARA A QUESTÃO 2 
 

O padeiro 
 

Tomo o meu café com pão dormido, que não é tão ruim assim. E enquanto tomo café vou me lembrando de 

um homem que conheci antigamente. Quando vinha deixar o pão à porta do apartamento ele apertava a 
campainha, mas, para não incomodar os moradores, avisava gritando: 

– Não é ninguém, é o padeiro! 
Interroguei-o uma vez: como tivera a ideia de gritar aquilo? Então você não é ninguém? 

Ele abriu um sorriso largo. Explicou que aprendera aquilo de ouvido. Muitas vezes lhe acontecera bater a 

campainha de uma casa e ser atendido por uma empregada ou outra pessoa qualquer, e ouvir uma voz que 
vinha lá de dentro perguntando quem era; e ouvir a pessoa que o atendera dizer para dentro: “não é ninguém, 

não senhora, é o padeiro”. Assim ficara sabendo que não era ninguém… 
Ele me contou isso sem mágoa nenhuma, e se despediu ainda sorrindo. 

 
 (Rubem Braga. Ai de ti, Copacabana, Crônicas. Rio de Janeiro, 1960) 

 

 
2. Segundo o texto, o padeiro não se sentiu ofendido em ficar sabendo que não era ninguém. Qual frase do texto 

indica isso? 
a) Ele abriu um sorriso largo. 

b) Explicou que aprendera aquilo de ouvido. 

c) Assim ficara sabendo que não era ninguém. 
d) Ele me contou isso sem mágoa nenhuma, e se despediu ainda sorrindo. 

e) Interroguei-o uma vez: como tivera a ideia de gritar aquilo? Então você não é ninguém? 
 

 

MATEMÁTICA – 02 QUESTÕES 

 
3. Todas as manhãs, Camila pratica exercícios ao ar livre: 15 minutos de alongamento, 15 de caminhada, 25 de 

corrida e 35 de bicicleta. Se ela começa os exercícios às 8h45, que horas ela termina? 

a) 9h55 
b) 10h00 

c) 12h10 
d) 10h05 

e) 10h15 
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4. A principal rua de uma cidade está sendo pavimentada. A gravura abaixo representa o andamento das obras: 
 

          

---------------------------------------------CANTEIRO -------------------------------------------- 

          

 

As partes em destaque na imagem indicam quanto já está concluído. 
 

Assim, quanto por cento da rua ainda não foi pavimentada? 

a) 55% 
b) 25% 

c) 30% 
d) 45% 

e) 100% 

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS – 02 QUESTÕES 

 

5. As cascatas de Urubici são um dos pontos mais fortes de turismo, ao lado da alta altitude e do frio. Segundo o 
Portal de Turismo da Prefeitura Municipal de Urubici, estão catalogadas no território do município: 

a) 15 quedas d’água 
b) 29 quedas d’água 

c) 150 quedas d’água 

d) 82 quedas d’água 
e) 360 quedas d’água 

 
6. Conforme consta no site da Prefeitura Municipal, “Urubici” é uma palavra de origem xokleng, etnia indígena nativa 

que habitava a região, que significa: 
a) Terra dos tesouros 

b) Pássaro brilhante 

c) Pedra furada 
d) Corvo branco 

e) Lugar de neve 
 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 04 QUESTÕES 

 
 

7. Com relação aos cuidados básicos com a higiene e a alimentação de bebês, assinale a alternativa correta: 

a) Os alimentos devem ser esfriados por meio do assopro, sendo que o profissional deve estar com a higiene 
bucal em dia. 

b) Deve-se reservar um espaço para que as mães amamentem os bebês, de preferência nos locais de troca 
de fralda e de banho. 

c) É imprescindível que todos lavem as mãos antes das refeições, inclusive os bebês que tomam mamadeira 
ou mamam no peito. 

d) Deve-se evitar levar as crianças para o refeitório em grupos pequenos, grupos maiores facilitam a 

aprendizagem coletiva dos bons hábitos. 
e) Após a refeição não é necessário a higiene. 
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8. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a Educação Infantil 
deve atender crianças de até: 

a) 5 (cinco) anos de idade 

b) 7 (sete) anos de idade 
c) 6 (seis) anos de idade 

d) 4 (quatro) anos de idade 
e) 8 (oito) anos de idade 

 

9. De acordo com o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, considera-se 
criança, para o efeito desta lei: 

a) A pessoa até onze anos de idade completos. 
b) A pessoa até doze anos de idade incompletos. 

c) A pessoa até treze anos de idade incompletos. 
d) A pessoa até dezesseis anos de idade completos. 

e) A pessoa até dezoito anos de idade incompletos. 

 
10. A pessoa auxiliar de creche deve estar atento aos cuidados com a higiene. Na troca de fraldas o profissional 

precisará usar: 
a) Pomada e chupeta 

b) Mamadeira e fralda 

c) Fralda, água e mamadeira 
d) Lixeira, mamadeira e fralda 

e) Água, algodão ou lenço umedecido e fralda 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
DESTAQUE AQUI 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
 


