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CARGO/FUNÇÃO E UNIDADES: Auxiliar de Escola – Sesc Mossoró 
 
 

Atenção: NÃO ABRA este caderno antes do início da prova. 
Tempo total para resolução desta prova: 2 (duas) horas. 

I N S T R U Ç Õ E S 

 Assine seu nome, de forma legível, no espaço abaixo indicado e coloque o número correspondente a 
sua colocação na lista de presença no campo inferior à esquerda. No caso de haver divergência entre 
nº de ordem e nome do candidato, será considerado para fins de resultado/correção o nome assinado.  

 Leia o caderno de prova com tranquilidade e atenção e, em caso de dúvidas, contate o fiscal da prova; 

 Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões está correta e se há 
imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer 
irregularidade;  

 O caderno deverá conter 10 (dez) questões objetivas; 

 É dada tolerância de 10 (dez) minutos de atraso para entrada na sala. Após esse tempo, não será 
permitida a entrada de candidatos para execução da prova;  

 Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 04 (quatro) alternativas (de “A” a “D”), das 
quais apenas 1 (uma) é correta.  

 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais; 

 Responda a prova com caneta esferográfica de tinta preta ou azul;  

 Será eliminado do processo seletivo o candidato que, durante a prova, se comunicar com outro 
candidato, efetuar consultas em livros, aparelhos eletrônicos, aparelhos celulares ou similares; 
relógios, calculadoras, livros de anotações, impressos, apostilas, internet, entre outros recursos e/ou 
material de consulta.  

 O Campo de Respostas Oficial encontra-se abaixo e deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a), 
colocando a “letra” correspondente à alternativa escolhida. Esse campo servirá como única fonte de 
correção da prova e não poderá ser rasurado nem substituído. 

 Por política da Instituição, o candidato não poderá levar o caderno de prova ou rascunho, a qualquer 
momento, podendo levar apenas a folha de Conferência do Gabarito para simples 
acompanhamento/verificação junto ao Gabarito Oficial Preliminar a ser divulgado. 

 Os últimos 3 (três) candidatos deverão entregar a prova juntos. 

 Aguarde a autorização do fiscal da prova para o seu início. 
 

  ASSINATURA DO (A) CANDIDATO(A) – Utilizar letra de fôrma 
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Atenção: As Questões 1 e 2 referem-se ao fragmento de texto retirado do livro: O 

caçador de pipas de Khaled Hosseini e servirá de subsídio para responder as 

perguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - (AMAUC 2020)  Após a leitura do texto é possível inferir que: (1,0 ponto) 

a) Todas as maçãs são ácidas.  

b) Ao comer maçãs as pessoas ficam com a barriga inchada. 

c) É preciso saber esperar o tempo certo para cada acontecimento.  

d) Sohrab virou as costas para sua mãe, pois a mesma lhe advertiu sobre maçãs verdes.  

 

 2 - (AMAUC 2020)  Observe a acentuação das seguintes palavras: Ácida, Maçã e 

Importância. Qual alternativa apresenta vocábulos que devem receber 

respectivamente os mesmos acentos e/ou sinal gráfico atribuído aos vocábulos 

anteriores para que estejam de acordo com as regras ortográficas em vigência: (1,0 

ponto) 

a) geleia – avela – conjuge  

b) sofa – hortela – idoneo 

c) alcool – toboga - voo  

d) limoes – sutia - exito  

 

 

 

Quanto tempo demora? - Perguntou ele.  

- Não sei. Um pouco. Sohrab deu de ombros e voltou a sorrir, desta vez 

era um sorriso mais largo. 

 - Não tem importância. Posso esperar. É que nem maçã ácida. 

 - Maçã ácida? 

 - Um dia, quando eu era bem pequenininho mesmo, trepei em uma 

árvore e comi uma daquelas maçãs verdes, ácidas. Minha barriga inchou 

e ficou dura feito um tambor. Doeu à beça. A mãe disse que, se eu 

tivesse esperado as maçãs amadurecerem, não teria ficado doente. 

Agora, quando quero alguma coisa de verdade tento lembrar do que ela 

disse sobre as maçãs. 
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 3 - (PCI Cursos 2017) Escolha uma das palavras dos parênteses para completar cada 

uma das frases. Após marque a sequência correta. (1,0 ponto) 

I – A ___________ foi à missa das 8 horas. (velinha / velhinha) 

 II - ________ couve estava em promoção no mercado. (A / O) I 

II – Uma _______ foi escolhida para representar a comunidade. (famílha / família) 

 IV – Logo após a brincadeira a menina passou _____ e desmaiou. (mal / mau) 

a) velinha, O, família, mau 

b) velhinha, A, família, mal  

c) velinha, A, famílha, mal 

d) velhinha, A, famílha, mau  

 

4- (Sesc/RN 2022) Na língua portuguesa, existem 4 tipos de porquês: 

Por que, porque, por quê e porquê. (1,0 ponto) 

 

 

 

 

 

 

 

Após a leitura da tirinha, relacione a 1° coluna com a 2°: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
 
A) 2, 1, 4, 3 
B) 2, 4, 1, 3  
C) 1, 3, 4, 2 
D) 1, 2, 4, 3 

 

1. Por que 

2. Porque 

3. Por quê 

4. Porquê 

 

(       ) Utilizado no início de 
perguntas.  
(     ) Utilizado em perguntas 
no fim das frases. 
(     ) Possui valor de 
substantivo e indica o motivo, 
a razão. 
(    ) Utilizado em respostas. 
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5 - (IMA 2015) Uma vendedora tinha certa quantidade de bombons para empacotar. Ela 

formou 9 pacotes com 108 bombons em cada pacote e 12 pacotes com 96 bombons 

em cada um. Quantos bombons para colocar nesses pacotes? (1,0 ponto) 

a) 1.260 

b) 2.124 

c) 2.134 

d) 2.260 

6 (PCI Cursos) - Em um colégio que estudam meninos e meninas, o número de 

meninos é de 364 que correspondem a 52% do total dos alunos. O número de alunos 

que estudam nesse colégio é de: (1,0 ponto) 

a) 700 

b) 720 

c) 750 

d) 875  

7 - (Consuplan 2016) “Cuidar e educar iniciam-se na educação infantil, ações 

destinadas a crianças a partir de zero ano, que devem ser estendidas ao ensino 

fundamental, médio e posteriores. ” De acordo com o exposto, análise as afirmativas a 

seguir. (1,0 ponto) 

I. Educar exige cuidado; cuidar é educar, envolvendo acolher, ouvir, encorajar, apoiar, 

no sentido de desenvolver o aprendizado de pensar e agir, cuidar de si, do outro, da 

escola, da natureza, da água e do Planeta. 

II.  Apenas pelo cuidado se constrói a educação e as dimensões que a envolvem como 

projeto transformador e libertador. 

III. A relação entre cuidar e educar se concebe mediante internalização consciente de 

eixos norteadores, que remetem à experiência fundamental do valor, que influencia 

significamente a definição da conduta, no percurso cotidiano escolar. 

IV. Cuidado é, pois, um princípio que norteia a atitude, o modo prático de realizar-se, de 

viver e conviver no mundo; por isso, na escola, o processo educativo comporta uma 

atitude fragmentada da ação humana.  

Estão corretas as afirmativas  

a) I, II, III e IV.  

b) I e III, apenas.  

c) I e IV, apenas.  

d) II, III e IV, apenas.  
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8 - (Sesc/RN 2022) Assinale a alternativa correta segundo as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil (2010): A educação infantil é a primeira etapa da 

educação básica, oferecida em creches e pré-escolas, às quais se caracterizam como 

espaços institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos 

educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de crianças de zero a: (1,0 

ponto) 

a) Três anos.  

b) Sete anos.  

c) Oito anos. 

d) Cinco anos.  

 

9 - (IBFC 2015) De acordo com o Artigo 14 da Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96 que 

estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, os sistemas de ensino 

definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de 

acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios descritos a 

seguir. Dessa forma, assinale a alternativa correta. (1,0 ponto) 

a) Estabelecimento das relações de semelhança e de ordem, utilizando critérios 

diversificados de classificação escolar nas instituições públicas. 

b) Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da 

escola e participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentes. 

c) Analise das diferentes alternativas didáticas para o ensino identificando os objetivos 

educacionais. 

d) Entendimento sobre a concepção de aprendizagem como um processo de compreensão 

de um sistema institucional. 
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10 - (IBFC 2015) Os acidentes envolvendo crianças representam números elevados 

nas estatísticas de mortalidade infantil. Muitos acidentes que acontecem com as 

crianças ocorrem dentro de casa ou no local onde a criança permanece a maior parte 

do tempo. Por essa razão, é necessário que o profissional que trabalhe na instituição 

educacional conheça as formas de prevenir esses acidentes e saiba como agir em 

situações imprevistas. Independentemente da faixa etária, alguns cuidados básicos 

devem ser tomados: (1,0 ponto) 

 

I. Caso a criança se queixe de algum mal-estar, ou apresente algum sintoma, jamais 

ministrar qualquer tipo de medicação. 

II.  A família deve sempre ser avisada se a criança não estiver se sentindo bem e na 

impossibilidade de fazer contato com a família, deve-se procurar o Posto de 

Saúde mais próximo. 

III.  As crianças não devem circular pelas áreas onde se preparam os alimentos, evitando 

seu contato com facas, água fervente, fogo, etc. 

IV.  As crianças não devem usar tesouras de ponta assim como estiletes e outros 

materiais cortantes quando estiverem realizando alguma atividade educativa.  

V. Os móveis devem ter quinas arredondadas e o piso dos lugares onde a criança circula 

não deve ser escorregadio ou irregular.  

VI. Durante as atividades de lazer e pedagógicas, deve haver sempre um adulto 

acompanhando as crianças. 

VII.  Os profissionais de saúde conhecem os sintomas de algumas doenças e devem 

responsabilizar a família e a instituição de ensino caso a criança adoeça.  

Assinale a alternativa correta:  

a) I, III, IV, V, VI e VII apenas  

b) I, II, III, IV, V e VI apenas 

c) I, II, III, IV, V, VI e VII  

d) I, III, IV, V e VI apenas 
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PROCESSO SELETIVO  

 
 
 
 
 

 
Atenção Candidato, 

 

 Esse é o anexo de CONFERÊNCIA DO GABARITO. Ele não tem validade oficial para o 

certame, servindo apenas para facilitar seu acompanhamento/verificação do Gabarito Oficial 

Preliminar do Sesc/RN. 

 Para isso, anote abaixo o Gabarito da sua prova, conforme CAMPO DE RESPOSTAS 

OFICIAL. 

 Certifique-se de estarem idênticos. 

 Confira os documentos que serão divulgados no site oficial do Sesc/RN, no dia agendado para 

a divulgação do Gabarito Oficial Preliminar e compare seu Gabarito com o Gabarito da Prova 

realizada.  

 Lembre-se que “Se do exame de recursos resultar na anulação de questão(ões), a pontuação 

correspondente a essa(s) questão(ões) será atribuída a todos os candidatos, 

independentemente de terem recorrido. E se houver alteração do gabarito oficial preliminar, 

por força de impugnações, as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial 

definitivo”.  

 Visualize o Quadro de Notas que será divulgado no site e continue acompanhando as demais 

etapas.  

 Boa sorte! 

 
 

CAMPO DE RESPOSTAS  

QUESTÕES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

RESPOSTAS           

 
Este Campo de Respostas tem o intuito EXCLUSIVO de facilitar ao candidato o 

acompanhamento/verificação do Gabarito Oficial Preliminar, não sendo permitida a utilização 
para qualquer outro fim. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

CARGO/FUNÇÃO E UNIDADES: 

Auxiliar de Escola - Sesc Mossoró 

 
Essa folha poderá ser levada com o candidato 

 


