
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Leia estas instruções: 
 

1 
Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado.  

2 

Este Caderno contém, respectivamente, uma proposta de Redação e 50 questões 

de múltipla escolha, assim distribuídas: 01 a 10  Língua Portuguesa; 11 a 20  

Legislação; 21 a 50  Conhecimentos Específicos. 

3 

Quando o Fiscal autorizar, verifique se o Caderno está completo e sem 

imperfeições gráficas que impeçam a leitura. Detectado algum problema, 

comunique-o, imediatamente, ao Fiscal.  

4 
A Redação será avaliada considerando-se apenas o que estiver escrito no espaço 

reservado para o texto definitivo na Folha de Redação fornecida pela Comperve. 

5 
Escreva de modo legível, pois dúvida gerada por grafia ou rasura implicará 

redução de pontos. 

6 
Cada questão de múltipla escolha apresenta quatro opções de resposta, das 

quais apenas uma é correta. 

7 
Interpretar as questões faz parte da avaliação, portanto não adianta pedir 

esclarecimentos aos fiscais. 

8 
Use caneta esferográfica, confeccionada em material transparente, de tinta 

preta. 

9 
Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não 

destaque nenhuma folha. 

10 
Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão 

considerados para efeito de avaliação. 

11 

Você dispõe de, no máximo, quatro horas e trinta minutos  para redigir o texto 

definitivo na Folha de Redação, responder às questões e preencher a Folha de 

Respostas. 

12 
O preenchimento da Folha de Respostas e da Folha de Redação é de sua inteira 

responsabilidade. 

13 
Antes de se retirar definitivamente da sala, devolva ao Fiscal este Caderno, a 

Folha de Respostas e a Folha de Redação. 
 

_________________________________________________________________________________  
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

Assinatura do Candidato: ____________________________________________________________________ 
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Prova de Redação 
 

 

Nos últimos meses, a população brasileira 

foi surpreendida com a descoberta da 

possível relação entre a Zika e os casos de 

microcefalia em bebês cujas mães tiveram 

essa doença durante a gravidez. A doença 

é transmitida pelo já conhecido mosquito 

Aedes aegypti, também causador da 

Dengue e da Chicungunya. Em razão de 

sua gravidade, o problema tem sido tratado 

como questão de saúde pública e motivado 

a produção de textos, a exemplo da charge 

ao lado.  

 
 
 

 

 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 
 

 

 

 

Colocando-se na posição de cidadão, escreva uma carta aberta à população natalense com o 

objetivo de convencê-la de que ela tem responsabilidade no combate ao mosquito Aedes aegypti.   

 

 

 

INSTRUÇÕES 
 

 

 Sua carta deverá, obrigatoriamente, atender às seguintes exigências: 

 ser redigida no espaço destinado à versão definitiva na Folha de Redação;  

 apresentar, explicitamente, um ponto de vista fundamentado em, no mínimo, dois 
argumentos  

 ser redigida na variedade padrão da língua portuguesa; 

 não ser escrita em versos; 

 conter, no máximo, 40 linhas; 

 respeitar as normas de citação de textos;  

 não ser assinada (nem mesmo com pseudônimo). 
 
 
 

 

ATENÇÃO 
 

 Será atribuída NOTA ZERO à redação em qualquer um dos seguintes casos:  

 texto com até 14 linhas; 

 fuga ao tema ou à proposta; 

 letra ilegível; 

 identificação do candidato (nome, assinatura ou pseudônimo);  

 texto que revele desrespeito aos direitos humanos ou que sejam ofensivos.  
 
 

Disponível em: <http://www.vozdabahia.com.br/listas/imagens 
/166385/2.jpg>. Acesso em: 11 fev. 2016.  
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(NÃO ASSINE O TEXTO) 
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Língua Portuguesa          01 a 10 
 

 

O texto abaixo servirá de base para as questões desta prova.  
 

Saúde e produtividade, não há tempo a perder 
 

Bruce Rasmussen 

 

O Brasil segue envelhecendo rapidamente e vivendo mais. Dados de 2014, divulgados pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que as pessoas com mais de 60 
anos já são 13,7% da população do país - há dez anos, esse percentual era de 9,7%. Ao mesmo 
tempo, a expectativa de vida cresce ano a ano. Chegou a 75,2 anos: 29,7 anos a mais quando 
comparado com 1940.  

Um dos principais reflexos dessa mudança na pirâmide etária é o envelhecimento da força 
de trabalho do país, fenômeno já observado em países desenvolvidos. Com um contingente de 
jovens menor, os países dependem de trabalhadores mais velhos e experientes. Mantê -los 
saudáveis e ativos se torna, assim, uma das variáveis para o crescimento econômico e para o 
desenvolvimento.  

Em estudo recente que elaboramos na Victoria University, "Impactos econômicos das 
doenças crônicas na produtividade e na aposentadoria precoce: o Brasil em foco", constatamos 
que, entre os países comparados, o Brasil tinha uma das forças de trabalho mais "jovens" no ano 
2000, com apenas 12% do total tendo entre 50 e 64 anos.  

Até o ano 2030, essa proporção deve quase dobrar para quase 21%. O cenário brasileiro 
integrou um trabalho que analisou 11 países – China, Colômbia, Índia, Japão, México, Peru, 
Polônia, África do Sul, Turquia e Estados Unidos.  

Nesse contexto, uma das principais questões com que o Brasil terá que lidar é o 
crescimento das chamadas doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) na força de trabalho. 
Fazem parte do grupo doenças cardiovasculares, câncer, doenças crônicas respiratórias e 
diabetes. A incidência dessas doenças é cada vez maior nos países em desenvolvimento , e, 
entre os países estudados, o Brasil tem o maior nível de DCNTs, medido pelo número de anos 
que a pessoa vive com a deficiência.  

O custo dessas doenças cresce exponencialmente com a idade. No Brasil, essa despesa, 
aos 60 anos, é duas vezes maior do que aos 45.  

O relógio está correndo e aponta que é a hora de o Brasil olhar para os impactos das 
DCNTs na produtividade da força de trabalho e na aposentadoria precoce da população 
economicamente ativa. Se projetadas até 2030, essas perdas totalizariam 8,7% do PIB, o 
equivalente a US$ 184 bilhões a menos, considerando mortes por doenças crônicas e casos de  
absenteísmo e presenteísmo.  

Tais fatores precisam de tratamento intensivo para conter o efeito negativo sobre os 
indicadores econômicos ao longo do tempo. A evolução desse quadro, nos próximos 15 anos, vai 
afetar o crescimento dos países – por estar diretamente relacionado à redução da capacidade 
para trabalhar e à perda de produtividade.  

Soluções possíveis exigem cooperação para viabilizar e disseminar ações transversais de 
prevenção, mas é vital quebrar um paradigma: mudar o entendimento de saúde, passando a 
considerar sua gestão um investimento em produtividade e vida mais saudável.  

Mesmo em um cenário de contingenciamento, oportunidades não podem ser desperdiçadas. 
Essas transformações são um processo de longo prazo, mas que precisa ser iniciado. Um 
primeiro passo é criar condições para uma articulação entre sociedade, setor privado e governo, 
com foco no enfrentamento dos desafios que o Brasil terá pela frente com a sua saúde.  

 
 

 
GLOSSÁRIO 
 

Absenteísmo: ausência de um empregado ao trabalho, causada especialmente por motivo de 
doença ou dano físico. 

Presenteísmo: presença de um emprego no trabalho sem a produtividade esperada. 

Contingenciamento: controle de despesas. 

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br >. Acesso em: 7 jan. 2016 . [Adaptado] 
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01. O propósito comunicativo dominante no texto é 

A) mostrar a preocupante situação de envelhecimento por que tem passado a população 
economicamente ativa do Brasil.  

B) defender a ideia de que o Brasil precisa manter sua força de trabalho ativa e saudáve l 
para crescer economicamente. 

C) alertar para a necessidade de o Brasil adotar medidas urgentes no sentido de adiar a 
aposentadoria de seus trabalhadores. 

D) apresentar dados de uma recente pesquisa envolvendo o Brasil sobre os impactos 
econômicos de doenças crônicas. 

 
 

 
02. O texto lido é 

A) um artigo informativo, com predomínio do tipo textual descritivo .  

B) uma reportagem, com predomínio do tipo textual argumentativo . 

C) um artigo de opinião, com predomínio do tipo textual argumentativo .   

D) uma notícia, com predomínio do tipo textual descritivo . 
 
 

 
03. De acordo com o texto,  

A) o envelhecimento da população no Brasil é benéfico para a economia do país . 

B) o aumento no percentual de idosos no Brasil intensificou-se a partir de 1940. 

C) uma das primeiras providências a serem tomadas pelo Brasil, caso deseje crescer 
economicamente, é mudar o entendimento sobre saúde . 

D) uma das consequências das doenças crônicas não transmissíveis é a elevação da idade 
para aposentadoria dos trabalhadores brasilei ros. 

 
 

 
04. A partir da leitura do texto, é correto afirmar que 

A) o Brasil integra um grupo de países que foi alvo de pesquisa para verificar quanto tempo 
os trabalhadores convivem com doenças crônicas não transmissíveis.  

B) o custo com o tratamento das doenças crônicas não transmissíveis sofre um drástico 
aumento quando o trabalhador atinge os 45 anos de idade.  

C) o prejuízo decorrente do impacto das doenças crônicas não transmissíveis sobre a 
economia brasileira soma 184 bilhões de dólares atualmente.  

D) o investimento em produtividade e vida mais saudável deve ser medida a ser perseguida 
pelo Brasil para garantir seu crescimento econômico.  

 
 

 

05. O título do texto 

A) é inadequado por conter uma oração. 

B) fornece pistas sobre o tema a ser discutido.  

C) mostra-se suficiente para situar o leitor na problemática.  

D) está em desacordo com o gênero discursivo em questão. 
 
 
 
 
 



6         Concurso Público UFRN  Seleção 2016.1  Auxiliar de Creche 

06. Considere as seguintes afirmativas acerca da paragrafação adotada no texto: 
 

I No primeiro parágrafo, apresenta-se o ponto de vista a ser desenvolvido no texto. 

II Os parágrafos 3 a 9 correspondem ao desenvolvimento do texto. 

III Os dois primeiros parágrafos objetivam contextualizar a temática abordada. 

IV Nos dois últimos parágrafos, apresentam-se soluções para o problema abordado. 
 

Das afirmativas, estão corretas 

A) II e IV.  

B) I e III. 

C) III e IV. 

D) I e II. 

 

 

07. A linguagem empregada no texto é predominantemente denotativa, mas há traços de 
conotação em: 

A) “Fazem parte do grupo doenças cardiovasculares, câncer, doenças crônicas respiratórias 
e diabetes.” (5º parágrafo). 

B) “Com um contingente de jovens menor, os países dependem de trabalhadores mais velhos 
e experientes” (2º parágrafo). 

C) “O custo dessas doenças cresce exponencialmente com a idade .” (6º parágrafo). 

D) “O Brasil segue envelhecendo rapidamente e vivendo mais .” (1º parágrafo).  
 
 

As questões 08, 09 e 10 referem-se ao trecho a seguir. 
 

Soluções possíveis exigem cooperação para viabilizar e disseminar ações transversais 

de prevenção, mas é vital quebrar um paradigma: mudar o entendimento de saúde, 

passando a considerar sua gestão um investimento em produtividade e vida mais 
saudável. 

 

08. O pronome sua tem como referente o substantivo 

A) “gestão”. 

B) “saúde”.  

C) “produtividade”. 

D) “cooperação”. 
 
 

09. A conjunção mas estabelece relação de 

A) oposição entre ideias de períodos distintos. 

B) adição entre ideias de uma mesma oração. 

C) oposição entre ideias de um mesmo período.  

D) adição entre ideias de orações distintas. 
 
 

10. Sem prejuízo do sentido, o verbo disseminar pode ser substituído por   

A) propagar. 

B) popularizar.   

C) injetar. 

D) permitir. 
 
 
 



Concurso Público UFRN  Seleção 2016.1  Auxiliar de Creche            7 

 

Legislação              11 a 20 
 

 
11. Segundo as normas estatuídas no regime jurídico dos servidores públicos civis da União  (Lei 

nº 8.112/90), o auxílio-funeral é devido à família do servidor falecido   

A) na atividade ou aposentado, em valor equivalente a um mês de remuneração ou provento.  

B) na atividade, em valor equivalente a dois meses de remuneração.  

C) na atividade ou aposentado, em valor equivalente a dois meses de remuneração ou 
provento. 

D) na atividade, em valor equivalente a um mês do provento.  

 

 

12. De acordo com as regras do plano de seguridade social expressas na Lei nº 8.112/90, para 

efeitos de percepção do salário-família, consideram-se dependentes econômicos do servidor:  

A) filhos até dezoito anos de idade.  

B) pai e mãe sem economia própria.  

C) menores de vinte e quatro anos que, com autorização judicial,  vivem às custas do 
servidor. 

D) filhos inválidos até vinte e quatro anos de idade. 

 

 

13. Nos termos das disposições previstas no regime jurídico dos servidores públicos civis da 

União (Lei nº 8.112/90), no caso de reincidência em falta punida com advertência, a 

penalidade disciplinar prevista é   

A) suspensão. 

B) demissão. 

C) advertência. 

D) multa. 

 

 

14. À luz das normas previstas na Lei nº 8.112/90, abandono de cargo, recusa a atualizar seus 

dados cadastrais quando solicitado e exercício de quaisquer atividades que sejam 

incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho , são condutas 

passíveis de 

A) destituição de cargo em comissão, suspensão e demissão, respectivamente.  

B) advertência, destituição de cargo em comissão e demissão, respectivamente.  

C) suspensão, advertência e multa, respectivamente. 

D) demissão, advertência e suspensão, respectivamente.  

 

 

15. A remuneração do servidor é composta pelo vencimento do cargo efetivo e pelas vantagens 

pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. À luz dos preceitos da Lei nº 8.112/90, a 

ajuda de custo é   

A) um adicional. 

B) uma indenização. 

C) uma gratificação. 

D) um benefício. 
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16. À luz das disposições previstas no regime jurídico dos servidores civis da União  (Lei nº 

8.112/90), o servidor empossado em cargo público deverá entrar em exe rcício no prazo de    

A) vinte dias, contados da data da nomeação.  

B) trinta dias, contados da data da nomeação.  

C) dez dias, contados da data da posse.  

D) quinze dias, contados da data da posse.  

 

 

17. Um servidor público federal faltou ao serviço por um d ia, em decorrência de caso fortuito. 

Considerando as normas previstas na Lei nº 8.112/90, a falta desse servidor  

A) poderá ser compensada a critério da chefia imediata, mas não será considerada como 
efetivo exercício. 

B) não poderá ser compensada, mas será considerada como efetivo exercício para fins de 
aposentadoria. 

C) poderá ser compensada a critério da chefia imediata, sendo assim considerada como 
efetivo exercício. 

D) não poderá ser compensada nem será considerada como efetivo exercício para fins d e 
aposentadoria. 

 

 

18. Segundo dispõe a Lei nº 8.112/90, um servidor inativo em débito com o erário público que 

tiver sua aposentadoria cassada deverá quitar o débito no prazo de  

A) cinquenta dias. 

B) trinta dias. 

C) sessenta dias. 

D) quinze dias. 
  

 

19. Com base nas normas expressamente previstas no regime jurídico dos servidores públicos 

civis da União (Lei nº 8.112/90), servidor é   

A) a pessoa empregada em uma empresa pública.  

B) aquele com contrato por prazo determinado.  

C) a pessoa legalmente investida em cargo público. 

D) aquele que trabalha em órgão da administração pública direta.  
 

 

20. De acordo com o que expressamente preceitua a Lei n
0
 8.112/90, considere as afirmativas a 

seguir, referentes a provimento de cargos públicos.  
 

I 
Às pessoas portadoras de deficiência serão reservadas até dez por cento das vagas 

oferecidas em concurso público.  

II 
O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente 

de cada Poder. 

III Para cargos de confiança vagos, a nomeação far-se-á em caráter efetivo. 

IV 
Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso 

anterior com prazo de validade não expirado.  
  

Das afirmativas, estão corretas  

A) II e IV.    C) II e III. 

B) I e II.    D) I e IV. 
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Conhecimentos Específicos           21 a 50 
 

 

21. A função da Educação Infantil é educar e cuidar das crianças.  Em relação à dimensão dos 
cuidados com a higiene pessoal das crianças, analise as afirmações a seguir.  

I 
Cabe ao auxiliar de creche alertar as crianças quanto aos cuidados preventivos 

para evitar a desidratação. 

II 
Cabe ao auxiliar de creche orientar as crianças a cuidar melhor dos dentes 

para evitar a proliferação de bactérias. 

III 
Cabe ao auxiliar de creche orientar a criança a organizar e armazenar o lixo 

para evitar doenças infectocontagiosas. 

IV 
Cabe ao auxiliar de creche orientar as crianças a lavarem as mãos antes de se 

alimentar e ao brincar em ambientes externos. 

Das afirmativas, estão corretas 

A) III e IV     B) I e III    C) II e IV    D) I e II    

 

22. O documento Declaração Universal dos Direitos Humanos tem como objetivo promover uma 

vida mais digna, respeitando os direitos humanos. Esse documento tem como princípios 

básicos: 

A) igualdade, respeito, justiça e paz.  

B) igualdade, liberdade, justiça e paz. 

C) liberdade, bem-estar, ética e justiça. 

D) liberdade, ética, igualdade e respeito.  
 

23. Ao longo dos tempos, a humanidade desenvolveu formas de expressão, manifestações 
culturais e crenças em sociedades distintas. Esse legado motivou a UNESCO a publicar o 
documento Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural.  Sobre os objetivos expressos 
nesse documento, considere os itens a seguir.  

I Promover o respeito, a valorização da diversidade e do pluralismo cultural.  

II 
Reconhecer a diversidade biológica presente na natureza como benefício para 
as gerações futuras. 

III 
Expressar o respeito às diferenças garantindo a acessibilidade às pessoas em 
condições de vulnerabilidade física. 

IV 
Valorizar diferentes crenças, produções artísticas distintas e costumes de uma 
sociedade. 

Os objetivos da Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural estão presentes em  

A) I e II.  B) I e IV.  C) II e III.  D) III e IV. 
 

24. Em diversos momentos da história, o ser humano desenvolveu técnicas e fez uso de 
tecnologias para sua sobrevivência. Uma das grandes conquistas tecnológicas do ser 
humano foi o domínio das transformações de energia para atender às suas necessidades  
cotidianas. Em relação aos avanços tecnológicos possibilitados pe lo uso de fontes de 
energia, é correto afirmar que 

A) a energia solar captada por placas solares proporciona benefícios econômicos e 
ambientais. 

B) o funcionamento de brinquedos eletrônicos acontece por meio do uso de energia radiante 
produzida dentro de pilhas e baterias. 

C) a energia nuclear utilizada para o funcionamento de aparelhos eletrônicos é produzida em 
usinas eólicas. 

D) o uso da energia térmica gerada por meio da queima de lenha e de resíduos sólidos 
possibilita o  funcionamento de máquinas a vapor e de produção de álcool. 
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25. A Biotecnologia é uma Ciência que utiliza seres vivos, ou parte deles, com a finalidade de 

obter produtos de interesse do ser humano. Os profissionais dessa área utilizam a 

Biotecnologia para: 

A) produção de técnicas para eliminação da transgenia, produção de alimentos, eliminação 
de poluentes ambientais, produção de energia e eliminação de remédios.  

B) eliminação de poluentes ambientais, produção de equipamentos, produção de técnicas 
terapêuticas, produção de técnicas de energia e estudo do genoma. 

C) produção de alimentos, eliminação de poluentes ambientais, produção de energia, 
produção de tecnologia para a saúde e produção de substâncias terapêuticas.  

D) estudos do genoma, eliminação de poluentes ambientais, produção de  equipamentos, 
produção de técnicas de energia e produção de substâncias terapêuticas.  

 
26. A Terra é composta por uma biodiversidade que nos encanta e fascina. Os reinos que 

incluem todos os seres vivos que habitam o planeta Terra são:  

A) animais, vegetais, fungos, protista e monera. 

B) vertebrados, protista, fungos, vegetais e monera.  

C) vertebrados, fungos, monera, plantas e invertebrados.  

D)  monera, protista, algas, animais e vegetais.  

 
27. A Organização Mundial de Saúde define saúde sexual como bem-estar físico, emocional, 

mental e social relacionados com a sexualidade. No Brasil, o número de pessoas portadoras 

de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) vem aumentando a cada ano, em virtude da 

falta de proteção dos envolvidos na relação sexual. A DST é causada por fungos, bactérias 

ou vírus a partir do contato sexual. São DST:  

A) AIDS, Cancro duro, Herpes Zoster e HPV. 

B) Câncer, Clamídia, Gonorreia e Rubéola.  

C) Sífilis, Gonorreia, AIDS e Hepatite B.  

D) HPV, Febre tifoide, Sífilis e Rubéola.  

 
28. Durante a gestação, o bebê se desenvolve dentro do útero de sua mãe, normalmente, num 

período de nove meses.  As estruturas do corpo da mulher  que possibilitam ao bebê receber 

os nutrientes e o gás oxigênio de sua mãe são 

A) Placenta e líquido aminiótico.   C) Cordão umbilical e ovários. 

B) Tuba uterina e líquido aminiótico.      D) Placenta e cordão umbilical.  

 
29. Devido ao período de chuvas, os embuás entravam com frequência, na sala das crianças. 

Elas fizeram tantas perguntas a respeito desses bichinhos que as professoras decidiram 

iniciar uma pesquisa sobre o animal e descobriram que o embuá é  

A) um animal vertebrado, tem o corpo dividido por segmentos que se contraem ou se 
distendem como ondas e, semelhante à minhoca, respira através da pele.  

B) um animal invertebrado; pertence ao grupo dos anelídeos, caracterizado por ter o corpo 
alongado e cilíndrico, com cerdas corporais que possibilitam a locomoção.  

C) um animal invertebrado, com esqueleto externo; pertence ao grupo dos artrópodes. Seu 
corpo se caracteriza por ser vermiforme e ter muitas patas.  

D) um animal vertebrado e sua respiração ocorre pela superfície corporal. Vive em ambientes 
úmidos e pertence ao Filo Arthropoda e à classe Diplopoda. 
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30. Ter uma vida saudável depende, em parte, de uma a limentação que possibilite a absorção de 
vitaminas. A falta de vitaminas no organismo pode causar algumas doenças ou o mau 
funcionamento de alguns órgãos. Em relação às vitaminas, leia as afirmativas que seguem.  

I 
O ácido ascórbico é uma vitamina importante para a manutenção dos tecidos 

conjuntivos. 

II 
As enzimas agem em conjunto com as vitaminas, promovendo transformações 

químicas no corpo. 

III 
As vitaminas do complexo B ajudam na absorção de cálcio e de fósforo pelos 

ossos e músculos. 

IV A falta da vitamina A pode provocar problemas no crescimento das crianças.  

Das afirmativas, estão corretas 

A) I,II e IV   C) I, II e III     B) II, III e IV      D) I,III,IV 

 

31. Há bilhões de anos, a água é comprovadamente um bem precioso, responsável pela 
preservação de todas as formas de vida no planeta Terra. Considerando esse fato e 
observando o desperdício de água promovido pelas crianças em diferentes momentos da 
rotina escolar, os professores decidiram fazer uma campanha de conscientização com o 
intuito de incentivar o grupo a economizar água.  

Em relação ao impacto da água sobre a vida e a sobrevivência, é correto afirmar:  

A) O ser humano, desde que nasce, possui 70% de água no seu organismo e sua perda em 
grandes quantidades pode levar à morte por desidratação. 

B) O estoque de água no planeta é infinito, mas, por estar sempre passando de um lugar na 
superfície da Terra para a atmosfera, o ciclo da água ocorre de modo desigual, deixando 
regiões sem chuvas. 

C) A água contaminada prejudica à saúde, por isso o uso de galões de água mineral 
comercializados é uma medida segura para manutenção da saúde.  

D) A água, sem qualidade, pode causar infecções de forma direta, como cólera, hepatite A, 
esquistossomose e leptospirose, ou ainda, outras doenças relacionada s à água, como a 
dengue. 

 

32. A qualidade da água consumida está diretamente relacionada à saúde das pessoas. A 
utilização de água contaminada pode causar doenças. Por essa razão, o processo de 
tratamento da água é indispensável.  Faz parte desse processo  

A) a decantação.      C) a coleta seletiva. 

B) o saneamento básico.     D) a drenagem. 

 
33. Nos últimos anos, percebeu-se uma atenção em relação à vivência de práticas alimentares 

saudáveis durante a infância. Nesse sentido, a alimentação e a nutrição são c onsideradas 

como requisitos fundamentais para a promoção e proteção da saúde. Segundo o Ministério da 

Saúde, a pirâmide alimentar foi criada para promover o bem -estar nutricional da população, 

servindo como um guia para a boa alimentação, indicando alimentos e porções 

indispensáveis a serem utilizados no cotidiano. Sobre essa temática, é correto afirmar que a 

pirâmide alimentar 

A) traz os carboidratos (alimentos energéticos) no topo, pois estes são ricos em calorias e 
devem ser ingeridos com moderação. 

B) apresenta as frutas, verduras e os legumes como  alimentos que devem ser consumidos 
em maiores quantidades. 

C) está dividida em alimentos ecológicos, energéticos, reguladores, construtores e 
energéticos extras. 

D) é composta por quatro níveis e oito grupos com alimentos semelhantes e expressa 
claramente como escolher os alimentos.  



12         Concurso Público UFRN  Seleção 2016.1  Auxiliar de Creche 

34. A alimentação escolar é um direito garantido para as crianças matriculadas na educação 

básica pública, por meio da implementação do Programa Nacional de Alimentação Escolar. 

Sobre  a alimentação oferecida às crianças em uma Instituição de Educação Infantil, analise 

as afirmativas abaixo.  
 

I 
As refeições devem ser preparadas, preferencialmente, com alimentos 

industrializados ricos em lipídios e sódio. 

II 
Os gêneros alimentícios orgânicos devem ser contemplados na 

preparação das refeições. 

III 
A alimentação deve contemplar alimentos ricos em gordura saturada, 

fibra alimentar e corantes. 

IV 
A alimentação deve ser saudável e adequada às necessidades 

nutricionais das crianças. 
 

Das afirmativas, estão corretas 

A) I e II.    C) II e IV.  

B) I e III.    D) III e IV. 

 
35. A sociedade em que vivemos desenvolveu hábitos de consumo que têm como princípios a 

facilidade e praticidade da vida cotidiana. Dessa forma, o desperdício e o grande volume de 

lixo afetam a qualidade da vida na Terra.  

Para manter o equilíbrio da vida na Terra, é preciso que o homem reaprenda a  

A) reciclar, rever e reduzir a produção.  

B) reduzir o consumo, reutilizar e reciclar os produtos.  

C) redefinir a produção, reduzir o consumo e reciclar os produtos.  

D) reutilizar os produtos, rever a produção e redefinir o consumo.  
 

 

36. O espaço é muito significativo para o ser humano, individualmente, e para a sociedade como 

um todo. Nesse contexto, espaço geográfico é um 

A) espaço com fronteiras e limites definidos que comporta as ações dos indivíduos e grupos.  

B) espaço no qual estão as referências pessoais e o sistema de valores que direcionam as 
diferentes formas de ação do sujeito. 

C) espaço visível caracterizado por fatores de ordem social, cultural e natural. É tudo aquilo 
que se vê num lance de olhar.  

D) espaço construído e modificado pelo ser humano a partir das suas realizações. É fruto das 
relações entre o homem e o meio ao longo da história. 

 

 

37. O Brasil é um país de dimensões continentais que possui uma enorme diversidade de animais 

e vegetais. Os domínios naturais são extensas áreas geográficas com condições ambientais 

semelhantes, com a predominância de alguns elementos – vegetação, relevo e solos. Dessa 

forma, são domínios naturais do Brasil:  

A) Florestas Tropicais, Caatinga, Araucárias, Floresta Amazônica, Taiga e vegetação 
litorânea. 

B) Mata Atlântica, Florestas Tropicais, Pantanal, Tundra, Cerrado e Taiga.  

C) Floresta Amazônica,  Mata Atlântica, Desertos, Caatinga, Pantanal e Tundra.  

D) Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, Pantanal e Araucárias.  
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38. Setenta por cento da superfície do planeta Terra é coberta por oceanos. Os oceanos são 

massas de água que estão em constante movimento e transportam oxigênio e nutrientes 

originando diversas formas de vida. Os oceanos que constituem a superfície da Terra são:  

A) Atlântico, Índico, Oceania, Pacífico e Antártida.  

B) Atlântico, Índico, Pacífico, Ártico e Antártico. 

C) Ártico, Atlântico, Glacial,  Índico e Antártico.  

D) Pacífico, Oceania, Atlântico, Ártico e Pacífico.  

 

 

39. Um dos grandes desafios da humanidade é a descoberta de novas fontes de energia que 

sejam capazes de garantir, no futuro, uma reserva de energia inesgotável e limpa. No Rio 

Grande do Norte, tem-se intensificado a criação de parques eólicos nas regiões litorâneas. 

Esses parques são 

A) usinas eólicas que utilizam o calor de fontes termais ou a energia presente nos 
combustíveis fósseis para gerarem energia elétrica.  

B) espaços onde estão concentrados aerogeradores, que utilizam o vento, considerado uma 
fonte renovável, para produzir energia elétrica.  

C) espaços onde estão concentrados aerogeradores destinados a produzir energia elé trica a 
partir de biomassa. 

D) usinas eólicas que geram energia elétrica aproveitando a força dos movimentos da água 
dos oceanos presentes nas praias.  

 

 

40. As práticas de escrita ocorrem ao longo do desenvolvimento da humanidade representando 

diferentes funções em diferentes sociedades. Os estudos sobre a evolução histórica da 

escrita alfabética demonstram que 

A) a civilização egípcia produziu uma forma de escrita que ficou conhecida como escrita 
hieroglífica. 

B) os fenícios, para registrarem suas transações comerciais, desenvolveram a escrita 
cuneiforme. 

C) a sociedade suméria inventou as letras e passou a utilizá-las para registrar as atividades 
do cotidiano. 

D) os gregos criaram um modelo de escrita, conhecido como ideogramas, que é utilizado 
atualmente por outros povos. 

 

41. Uma turma de crianças de 0 a 4 anos, aproximadamente, está desenvolvendo um projeto 

sobre Fábulas. Durante o planejamento, os adultos responsáveis pelo trabalho pedagógico 

foram à biblioteca selecionar algumas obras para leitura em sala. A fábula caracteriza-se 

como  

A) texto literário narrativo que retrata aspectos inerentes à conduta humana e sugere, ao 
final, a reflexão sobre  um ensinamento moral.  

B) gênero textual que usa recursos da linguagem não verbal e utiliza o humor para fazer uma 
crítica, ou emitir uma opinião a respeito de um fato.  

C) gênero textual, frequentemente apresentado em verso, que se utiliza da fantasia para 
explicar fatos que não são explicados facilmente pela ciência.  

D) texto literário narrativo, contado em vinhetas, por meio de uma sequência de imagens, 
com ou sem escrita alfabética, representando as cenas.  
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42. A partir de um projeto pedagógico desenvolvido sobre brincadeiras, as crianças iniciaram 

uma pesquisa sobre o artista Cândido Portinari. Com o estudo, descobriram que ele nasceu 

em Brodosqui, no interior de São Paulo, e que pintou muitas obras. São  obras de Portinari:  

A) Amarelinha e boneca, aviãozinho de papel, barquinho de papel, bola de gude.  

B) Abaporu, Operários, A cuca e Carnaval em Madureira . 

C) Mestiço, Os retirantes, Meninos soltando pipas e Ronda infantil.  

D) Os girassóis, Meninas brincando, A negra e Futebol.  
 

43. Um dia, na roda, a turma estava brincando de produzir sons, usando diferentes partes do 

corpo. A partir dessa situação, iniciou-se uma pesquisa com as crianças sobre sons. Imitando 

os sons, as crianças começaram a criar músicas e a construir instrumentos. Estes são 

classificados como em instrumentos de corda, de percussão, de sopro e elétrico.  

São, respectivamente, instrumentos musicais de corda, de percussão, de sopro e elétrico  

A) caxixi, oboé,  saxofone e teclado.  

B) Clarinete, reco-reco, flauta e bateria. 

C) violão, piano, agogô e teremim. 

D) bandolim, chocalho, clarinete e teremim. 

 

44. O Bumba meu boi, uma das tradições culturais do Brasil, é praticado em diferentes regiões 

do país. Durante a manifestação, as pessoas cantam e dançam contando uma história que 

fala 

A) de um menino corajoso e suas aventuras para montar um boi com asas, chifres de ouro e 
olhos de diamante. 

B) de um boi que, depois de morto por um vaqueiro, assombrava os viajantes que 
pernoitavam em fazendas. 

C) de um menino que cuidava de bois e, após desagradar o fazendeiro, foi jogado para ser 
comido por formigas. 

D) de um boi que morreu para satisfazer o desejo de uma mulher grávida de comer sua 
língua e, depois, o boi ressuscitou.  

 

45. Uma professora levou para a sala de aula uma caixa com vários adereços para as crianças 

tocarem, cheirarem, baterem, soprarem, enfim, explorarem os materiais. Uma máscara 

tornou-se o objeto de maior disputa. Por isso, as professoras decidiram fazer uma oficina 

sobre máscaras e um baile. Sobre as máscaras, é correto afirmar:  

A) As máscaras são o ponto alto da festa de carnaval, comemorado,  atualmente, em Vero na, 
na Itália. 

B) As máscaras, apesar de terem se tornado mais popular com o teatro, surgiram para uso 
em celebrações, cultos e rituais de povos primitivos.  

C) As máscaras, em muitas culturas antigas, como a japonesa, eram usadas em cerimônias 
funerárias, marcando a passagem para outra vida.  

D) Na cidade do México, as máscaras foram usadas nas festividades de Dionísio, o deus do 
vinho e da fertilidade, para agradá-lo e solicitar proteção. 

 

46. Três turmas da Educação Infantil vão a um cinema da cidade. A ex ibição vai acontecer em 

duas salas. Na primeira sala entraram 52 crianças e, na segunda, somente 24 crianças. Para 

que as salas fiquem com o mesmo número de crianças, é preciso que algumas crianças 

passem da primeira sala para a segunda. Nesse caso, o número de crianças que deverão 

passar da primeira sala para a segunda é 

A) 24.    C) 28. 

B) 38.    D) 14. 
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47. D. Carmem resolveu distribuir guloseimas para 100 crianças de uma comunidade. Em cada 

sacolinha, ela vai colocar 06 balas, 02 pirulitos e 01 chocolate. Na loja, ela viu que o saco de 

balas tem 50 unidades, o de pirulitos, 20 unidades, e a caixa de chocola te tem 25 unidades. 

Sabendo que o saco de balas custa R$ 4,80, o de pirulitos, R$ 5,90, e a caixa de chocolate, 

R$ 8,00, para comprar as guloseimas, D. Carmem deverá gastar  

A) R$ 148,60.     

B) R$ 75,10. 

C) R$ 18,70. 

D) R$ 100,60. 

 

48. No ano de 2014, o Brasil sediou a Copa do Mundo. A realização do mundial provocou 

mudanças na organização e distribuição dos espaços nas 12 cidades -sede do mundial bem 

como na economia, conforme demonstra a imagem a seguir.  

 
Disponível em:< http://www.diap.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=24241:ministerio-do-

turismo-reune-numeros-da-copa-do-mundo&catid=59&Itemid=392>.Acesso em: 

De acordo com os dados dessa tabela, as duas cidades que tiveram maior rendimento e as 

duas que tiveram menor quantidade de visitantes são, respectivamente: 

A) Brasília, Rio de Janeiro, Manaus e Natal.  

B) Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Cuiabá.  

C) Curitiba, Rio de Janeiro, Cuiabá e Brasília.  

D) Rio de Janeiro, Cuiabá, Natal e Brasília.  

 

49. A gráfica que realiza os trabalhos da escola de Mariana tem uma impressora que imprime 360 

páginas a cada seis minutos. Nesse caso, é possível imprimir, em meia hora,  

A) 1800 cópias. 

B) 10.800 cópias. 

C) 180 cópias. 

D) 360 cópias. 
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50. O direito à educação é garantido a todos os brasileiros na  Constituição Federal de 1988. 

Desse modo, o Plano Nacional de Educação (PNE) propôs metas para a ampliação do 

atendimento às crianças em creches e pré-escolas. O gráfico a seguir refere-se ao acesso de 

crianças a creches no período de 2001 a 2007 e à meta  para 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Disponível em:http://revistaescola.abril.com.br/politicas -

publicas/legislacao/pne-plano-nacional-de-educacao-

537431.shtml>.Acesso em:29 fev.2016.  

 

Com base nesse gráfico, para atingir a meta em 2010, é necessário aumentar o número de 

crianças atendidas nas creches, em percentual equivalente a  

A) 67,1%. 

B) 32,9%. 

C) 50,0%. 

D) 39,4%. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


