Processo Seletivo
CARGO E UNIDADES: Auxiliar de Escola

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


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



ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A) – Utilizar letra de fôrma

DATA

CAMPO DE RESPOSTAS OFICIAL
*Único campo de respostas válido para correção da prova. Deve ser preenchido e entregue no ato da prova.

QUESTÕES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
RESPOSTAS

Nº

1

Questões Objetivas – 10,0 pontos
1. (Sesc- Rn) Assinale a alternativa em que a divisão silábica está correta: (1,0)
a)
b)
c)
d)

A-do-les-cen-te
Be-i-ço
Ba-l-de
Pia--da

2. (PCI Concursos - 2013 - Prefeitura de Sarzedo- MG) Qual das palavras abaixo
apresenta acentuação gráfica incorreta: (1,0)
a) Baú
b) Itaú
c) Cajú
d) Jaú
3. (https://www.concursosnobrasil.com.br/questoes/portugues/nivel-medio/) Assinale
a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas: (1,0)
I. Localizei o site ________ ele tem acesso.
II. Aquele é o professor __________ sou grato.
a)
b)
c)
d)

a que – a quem
que – a quem
a que que
que que

4. (PCI Concursos - 2013 - Prefeitura de Sarzedo- MG) Indique a alternativa em que a
palavra grafada representa um ditongo: (1,0)
a) Piada
b) Afiada
c) Reunir
d) Caixa
5. (Sesc - Rn) A figura ao lado apresenta corpos geométricos, na figura os números 1
e 2 representam respectivamente: (1,0)
a)
b)
c)
d)

Cone e Pirâmide
Pirâmide e Hexágono
Cone e Cilindro
Cilindro e Prisma

6. (Sesc - Rn) Diante do texto, resolva a seguinte situação-problema: Se Pedro dormir
9h diariamente, quantas horas ele vai dormir em um ano com 365 dias? (1,0)
a) 300h
b) 3285h
c) 328h
d) 3280h
Nº

2

7. (Sesc- Rn) Em uma Loja de Eletrodomésticos, um fogão custa R$1200,00 Reais.
Este valor poderá ser dividido em 3 parcelas fixas iguais. Nesse sentido, qual o valor
das parcelas? (1,0)
a) R$ 440,00 Reais
b) R$ 400,00 Reais
c) R$ 410,00 Reais
d) R$ 480,00 Reais
8. (Sesc - Rn) Maria tinha algumas figurinhas, ganhou 145 em um jogo com as amigas,
ela ficou com 265. Quantas figurinhas Maria tinha? (1,0)
a) 122
b) 12
c) 120
d) 124
9. (Sesc - Rn) Dentre as atribuições de um Auxiliar de Escolar, podemos destacar
dentre várias, EXECETO: (1,0)
a) Zelar pelo o bem-estar da criança dentro do ambiente escolar.
b) Acompanhar e apoiar às crianças durante a realização das atividades de sala de aula e
extrassala de aula.
c) Ministrar aula na ausência do professor.
d) Contribuir o desenvolvimento das ações que permeiam o cotidiano escolar.

Nº

3

10. (Sesc - Rn) De acordo com a lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Barreiras são
qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a
participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus
direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação,
ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros.
Diante das informações, associe corretamente as sentenças: (1,0)
a) barreiras urbanísticas
b) barreiras arquitetônicas
c) barreiras nos transportes
d) barreiras nas comunicações
e) barreiras atitudinais
f) barreiras tecnológicas

( ) atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da
pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais
pessoas;
( ) as existentes nos edifícios públicos e privados;
( ) existentes nos sistemas e meios de transportes;
( ) as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de
uso coletivo;
( ) qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite
a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas
de comunicação e de tecnologia da informação;
( ) barreiras tecnológicas: as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com
deficiência às tecnologias;
Resposta:
a) e, b, f, d, a, c
b) e, b, c, a, d, f
c) b, e, c, a, d, f
d) c, e, a, d, f, b

Nº

4
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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 - CANDIDATO
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.

Essa folha poderá ser levada com o candidato

Nº

5

