Processo Seletivo – 005/2017 – Educador (a) Social – Prazo Determinado
Data: ____/____/____ as____:____ hrs.

Nome: _______________________________________________________
Assinatura: ___________________________________________________
Instruções:
1. Preencha com atenção: data e horário, seu nome completo e assine, na capa
da prova e no Gabarito;
2. Não serão permitidos empréstimos matérias, consulta e comunicação entre
os candidatos; uso de livros, relógios, aparelhos eletrônicos, e, em especial
aparelhos celulares, os quais deverão ser desligados;
3. Aguarde a autorização para início da realização da prova;
4. Esta prova contém 10 (dez) questões objetivas, valendo 1 (um) ponto cada; e
2 (duas) questões subjetivas, valendo 5 pontos cada;
5. Preencham com atenção o Gabarito, no final desta prova, sob pena de
desclassificação do candidato;
6. Não serão permitidas perguntas ao Fiscal sobre questões da prova;
7. A duração da prova será de 1 (uma) hora, já incluído tempo para
preenchimento do gabarito.
8. Se no período de realização da prova, o candidato precisar fazer uso do
banheiro, este solicitará ao Fiscal, para que o mesmo acompanhe o candidato,
um por vez, da sala de aplicação de prova até o banheiro, e retorne.
9. Ao término da prova, mantenha-se em sua carteira e comunique ao Fiscal. Ao
entregar a prova, o candidato não poderá permanecer na Instituição, bem como
não poderá fazer uso do banheiro.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GABARITO DO CANDIDATO!
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3.(FEPESE/ JUSESC-2017). Complete as
lacunas da frase abaixo:
Uma sala de um colégio tradicional do Rio “Era para ______ trabalhar ________
ontem, mas não _______ encontrei em
mostrava o seguinte cartaz:
“Não pedimos que você limpe a sala. departamento nenhum.”
Assinale
a
alternativa
que
Apenas que não a suje”.
completa corretamente as lacunas do
1.(FGV/ IBGE-2017). Sobre as frases do texto.
cartaz, é correto afirmar que:
a) eu • consigo • te
a) o primeiro período desculpa o aluno que b) eu • com ele • o
c) eu • com ele • lhe
suja a sala;
d) mim • com ele • o
b) o segundo período explica o primeiro;
c) o primeiro período obriga o aluno a limpar e) mim • contigo • te
a sala;
d) o segundo período é uma conclusão do 4.(FEPESE/ JUSESC-2017). Assinale a
alternativa em que a conjunção
primeiro período;
e) o segundo período considera a ação de estabelece uma relação de condição.
não sujar mais fácil que a de limpar.
a) Aqui se vendem frutas frescas.
2.(IF-MS/ IF-MS-2016). Segundo o Novo b) Perguntou se eu poderia fazer o relatório.
Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, c) Não sei se vou conseguir terminar a prova.
algumas regras do uso do hífen foram d) A jovem se desculpou pela ofensa
alteradas. Assinale a opção que apresenta proferida.
uma palavra corretamente grafada e) Se houvesse tempo, examinaria mais
outro processo.
segundo o Acordo Ortográfico referido.

Língua Portuguesa:

a) Sub-reino
b) Infra-estrutura
c) Anti-rábico
d) Microondas
e) Hiperrequintado
Rascunho:

Rascunho:

Matemática:

Informática:

5.(AOCP/SERCOMTEL- 2016). Senhor Silva
fez um empréstimo de R$ 7.000,00, que
será quitado em uma única parcela, 5
meses depois, a uma taxa de juros
simples de 3% ao mês. Sendo assim, de
quanto será o montante ao final do
quinto mês?

8.(IBADE/PC-AC-2017), No Microsoft Excel,
qual dos operadores a seguir deve
preceder a digitação de uma fórmula em
uma célula?

a) R$ 7.500,00.
b) R$ 8.000,00.
c) R$ 8.050,00.
d) R$ 9.050,00.
e) R$ 9.500,00.

a) $
b) +
c) #
d) @
e) =

9.(ESAF/ FUNAI-2016). No editor de texto
Word da Microsoft, as combinações de
teclas
(teclas
de
atalho)
que,
respectivamente, selecionam todo o texto
6.(PUC-PR/ DPE-2012). O sexto termo de
e salvam o conteúdo de um arquivo em
uma progressão geométrica é igual a
edição são:
12500. Se a razão é igual a 5, assinale a
alternativa correspondente ao terceiro
a) CTRL + C, CTRL + P
termo.
b) CTRL + V, CTRL + N
c) CTRL + I, CTRL + S
a) 100
d) CTRL + X, CTRL + M
b) 125
e) CTRL + T, CTRL + B
c) 150
d) 340
10.(COSEAC/ UFF-2017). São exemplos de
e) 300
sites de busca da Internet:
7.(COPEVE-UFAL/ PREF. MACEIÓ/AL- 2016).
O cerimonial definiu que a mesa de honra
da solenidade de colação de grau dos dois
cursos da faculdade será composta pelo
diretor (que sentará no centro da mesa),
três pró-diretores, dois estudantes e um
assistente
administrativo.
Definiu
também que integrantes de mesma
categoria (pró-diretores e estudantes)
devem sentar juntos, com a distribuição
dos lugares estabelecida por sorteio.
Nessas condições, qual é a probabilidade
do assistente administrativo sentar ao
lado do diretor?
a) 1/2
b) 1/3
c) 1/6
d) 1/36
e) 1/72

a) Informix e Yahoo Search.
b) Bing e Google.
c) UOL e Apache.
d) FileMaker e Dataflex.
e) Youtube e Firefox.
Rascunho:

Questões discursivas:
1. Quais são as características e habilidades de um bom Educador (a) Social?

1.
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7.
8.
9.
10.
Grafia (1-5)

Coerência (1-5)

Organização (1-5)

Total

Média

2. Por quê devemos contratar você e não seu concorrente?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Grafia (1-5)

Coerência (1-5)

Organização (1-5)

Soma da Média

Total

Média

Nome: _______________________________________________________
Assinatura: ___________________________________________________

Gabarito
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E
E
E

“Não deseje que seja mais fácil, deseje que você seja melhor.
Não deseje menos problemas, deseje mais habilidades.
Não deseje por menos desafios, deseje mais sabedoria”.
Jim Rohn.

