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CARGO/FUNÇÃO E UNIDADES: Auxiliar de Escola (Natal e Grande Natal) 

 
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. 

 Aguarde a autorização do fiscal da prova para o seu início. 
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 As Questões 01 e 02 referem-se à Língua Portuguesa. Leia o texto abaixo com atenção e 
responda: 

A formiga e a pomba 

Fábula de Esopo 

 

Uma Formiga foi à margem do rio para beber água. Arrastada pela forte correnteza, estava prestes 

a se afogar, quando uma Pomba, que estava numa árvore sobre a água, arrancou uma folha e a 

deixou cair na correnteza perto dela. A Formiga subiu na folha e flutuou em segurança até a 

margem. Pouco tempo depois, um caçador de pássaros veio por baixo da árvore e se preparava 

para colocar varas com visgo perto da Pomba, que repousava num galho, sem perceber o perigo. A 

Formiga, compreendendo o que o caçador pretendia fazer, deu-lhe uma ferroada no pé. 

Imediatamente, o homem deixou cair sua armadilha, e com isso a Pomba pôde voar para longe a 

salvo.  

Moral: Quem é grato sempre encontra oportunidades para mostrar sua gratidão. 

 

01 – (PCI Cursos) Se estivesse que escolher outra moral para a fábula, qual dos provérbios 

seguintes seria adequado?  

A) Quem com ferro fere com ferro será ferido.  

B) O bem com o bem se paga.  

C) De grão em grão, a galinha enche o papo. 

D) mais vale um passarinho na mão que dois voando.  

 

02 - (PCI Cursos)  O verbo “repousava” (2º parágrafo) encontra-se no seguinte tempo do modo 

indicativo:  

A) pretérito perfeito  

B) pretérito imperfeito 

C) futuro do presente 

D) futuro do pretérito  

 

A questão 03 refere-se a tira seguinte:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 - (PCI Cursos) Os vocábulos REDONDO, CHATO e ABORRECIDO, no contexto classificam-

se como:  

A) adjetivos  

B) substantivos  

C) verbos  

D) pronomes  
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 As questões 04 e 05 são referentes ao conhecimento matemático. 

 

04 - (PCI Cursos) Dona Maria embala docinhos em saquinhos com meia dúzia ou com uma 

dúzia para vender em barraca de doces. Hoje ela produziu 720 docinhos. Dona Maria resolveu 

fazer 30 saquinhos de uma dúzia e o restante dos doces ela embalou em saquinhos de meia 

dúzia. Quantos saquinhos de meia dúzia ela conseguiu formar? 

 

A) 40 saquinhos.  

B) 50 saquinhos.  

C) 60 saquinhos.  

D) 45 saquinhos.  

 

05 - (PCI Cursos)  Maria tem R$ 200,00, e Márcia, R$ 250,00. Elas separaram suas quantias em 

montinhos, de tal forma que cada um tinha a mesma quantia, e o número de montinhos 

obtidos foi o menor possível. Qual é a quantidade de montinhos e quantos montinhos são de 

cada uma?  

 

A) 9 montinhos, 4 de Maria e 5 de Márcia.  

B) 8 montinhos, 5 de Maria e 3 de Márcia.  

C) 7 montinhos, 4 de Maria e 3 de Márcia.  

D) 9 montinhos, 5 de Maria e 4 de Márcia. 

 

 As questões 06 a 10 são referentes aos conhecimentos específicos. 

 

06. (PCI Cursos) Educar e cuidar da criança implica em: 

 

I. Acolhê-la nos momentos difíceis, fazê-la sentir-se confortável e segura, orientá-la sempre que 

necessário a e apresentar-lhe o mundo da natureza, da sociedade e da cultura. 

 

II. Garantir uma experiência bem-sucedida de aprendizagem a todas as crianças sem 

discriminações. 

III.  Trabalhar na perspectiva de que as crianças aprendam a se cuidar mutuamente, busquem suas 

próprias perguntas e respostas, promovendo-lhes autonomia. 

 

Está correto o que se afirma em:  

 

A)  

B)  
 C)  

 D)    

 

07. (PCI Cursos) O documento obrigatório e básico para o funcionamento de uma escola e 

que, entre outros, estabelece os direitos e deveres do funcionário é: 

 

A) Contrato social 

B) Projeto Político-Pedagógico 

C) Regimento Escolar 

D) Convenção Coletiva de Trabalho 
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08. (PCI Cursos) Durante o momento do plantão escolar, dos alunos do turno da tarde, em 

uma das unidades da Escola Sesc, um aluno queixa-se que seu relógio sumiu da mochila 

enquanto sua turma aguardava em sala de aula, esperando o momento da saída. Assinale a 

ação correta para tentar resolver a situação: 

 

A) Revistar as mochilas dos alunos que estavam perto dele. 

B) Pedir aos alunos que ajudem a procurar o relógio no local que estavam aguardando e comunicar 

ao Orientador Pedagógico sobre o ocorrido. 

C) Revistar as mochilas de todos os alunos. 

D) Informar ao aluno que isso acontece e que ele deve termais cuidado com seu material. 

 

09. (PCI Cursos) De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069, 

de 13 de Julho de 1999, é considerado criança, com todas as garantias na lei, as pessoas na 

faixa etária: 

 

A) Até quinze anos de idade. 

B) Até doze anos de idade incompletos. 

C) Entre doze e dezoito anos de idade. 

D) De dez a quinze anos de idade. 

 

10. (PCI Cursos) A Educação Inclusiva implica na implementação de políticas públicas, na 

compreensão da inclusão como um processo que: 

 

A) Envolve toda a comunidade escolar 

B) Se restringe à relação Professor-educando 

C) É desenvolvido fora da escola regular. 

D) Estimula as diferenças. 
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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 - 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. 

 
 
 

 
 
 
 

CARGO/FUNÇÃO E UNIDADES: 

Auxiliar de Escola (Natal e Grande Natal) 

 
Essa folha poderá ser levada com o candidato 

 


