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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
"Vovô" ICQ quer enfrentar WhatsApp 

 
O ICQ, programa de mensagens instantâneas 

que foi o mais popular do País no fim dos anos 90, 
está se reinventando para entrar na briga dos 
aplicativos de mensagem para smartphones. Com 
novo design, o ICQ quer usar seu velho charme para 
disputar espaço com WhatsApp, Viber, KakaoTalk, 
Line e WeChat, os líderes atuais de mercado.  

Para isso, o grupo Mail.Ru, responsável pelo 
ICQ, divulgou ontem o lançamento de uma série de 
novos recursos tanto para a versão na web quanto 
para seu aplicativo para dispositivos móveis, que 
equiparam o ICQ aos sistemas mais usados. 

Além de permitir o acesso ao app a partir do 
número de telefone, sem a necessidade de cadastro 
para obter um código de acesso, o app do ICQ agora 
suporta o envio de vídeos e conversas em grupo, 
recurso que ajudou a popularizar o rival Whats App 
Também é possível realizar chamadas de voz gratuitas 
e compartilhar arquivos ou a localização. O usuário 
também poderá enviar mensagens a quem não usa o 
aplicativo, via SMS, gratuitamente. Já na nova versão 
para desktop será possível fazer chamadas de vídeo e 
ligações para telefones fixos ou celulares comprando 
créditos do ICQ, como nos sistemas Skype e Viber. No 
País, o curso da ligação por minuto varia de 0,03 euro 
a 0,09 euro. 
 O novo aplicativo para dispositivos móveis do 
ICQ tem versões para os sistemas iOS (iPhone, iPad e 
iPod), Android, Windows Mobile e para aparelhos 
Blackberry. 

O ICQ é uma sigla que se refere à expressão 
americana "I Seek You" ("Eu procuro você") e foi 
criado em 1996 pela startup israelense Mirabilis. Em 
1998, no auge do seu sucesso, o ICQ foi comprado 
pela America Online (AOL) por US$ 400 milhões, mas 
caiu em desuso no Brasil no início dos anos 2000, 
quando perdeu espaço para o MSN Messenger, da 
Microsoft – descontinuado no ano passado e integrado 
ao Skype. A empresa russa Mail.Ru – que na época se 
chamava Digital Sky Technologies Limited – comprou 
o ICQ por US$ 187 milhões em 2010. Após a aquisição, 
o programa de mensagens ganhou nova versão para 
dispositivos móveis, que chegou ao Brasil em 2012. Na 
época, a empresa apostou na integração com Twitter, 
Facebook, YouTube e Flickr. Segundo a consultoria 
Flurry Analytics, o uso de apps de mensagens cresceu 
203% no ano passado e triplica a cada ano. Esse 
crescimento já teve impacto no lucro das operadoras, 
que perderam renda com o SMS. 
 
Disponível em: 
http://www.odiario.com/economia/noticia 

 

Questão 01  
 
Segundo o texto, com o ICQ, o usuário poderá, 
EXCETO: 

(A) Realizar chamadas de voz gratuitas. 
 

(B) Compartilhar arquivos ou a localização. 
 

(C) Enviar mensagens a quem não usa o aplicativo, 
gratuitamente, por SMS. 
 

(D) Efetuar, rapidamente, o cadastro, com auxílio da 
internet, para obter o código de acesso. 

Questão 02  
 
Único exemplo de aposto: 

(A) O ICQ, programa de mensagens instantâneas 
que foi o mais popular do País no fim dos anos 
90, está se reinventando para entrar na briga 
dos aplicativos de mensagem para 
smartphones. 
 

(B) No País, o curso da ligação por minuto varia de 
0,03 euro a 0,09 euro. 
 

(C) O usuário também poderá enviar mensagens a 
quem não usa o aplicativo, via SMS, 
gratuitamente. 
 

(D) Na época, a empresa apostou na integração 
com Twitter, Facebook, YouTube e Flickr. 

Questão 03  
 
Qual programa de mensagem instantânea atual não foi 
citado no texto? 

(A) Skype. 
(B) Viber. 
(C) WhatsApp. 
(D) Pagers. 

Questão 04  
 
Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE 
a lacuna desta frase: “O Line é um aplicativo de bate-
papo que pode ser considerado como um concorrente 
direto do WhatsApp, isso _______________ sua 
principal função é justamente trocar mensagens via 
internet, mas, fazendo uso do número de celular dos 
usuários para identificá-los” (Disponível em: 
http://windowsphonebrasil.com.br). 

(A) por que 
(B) porque 
(C) por quê 
(D) porquê 

Questão 05  
 
Releia: “Após a aquisição, o programa de mensagens 
ganhou nova versão para dispositivos móveis, que 
chegou ao Brasil em 2012”. Quanto aos fonemas da 
palavra em destaque, é CORRETO afirmar: 

(A) Há duplo emprego do fonema /s/, representado 
pelas letras “s” e “ç”. 
 

(B) Há encontro consonantal, pois as letras “q” e “u” 
indicam dois fonemas. 
 

(C) Há dígrafo, pois as letras “q” e “u”, juntas, 
formam o fonema /k/. 
 

(D) Há mais fonemas do que letras. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO 

 

Questão 06  
 
De acordo com a sequência (3, 7, 12, 18, 25, 33, ...), o 
próximo número será: 

 

 

(A) 43 
(B) 45 
(C) 42 
(D) 41 

 

Questão 07  
 
O resultado da expressão 2,8 x (579,3 + 97,5) é: 

 

(A) 18960,4 
(B) 1895,04 
(C) 18860,5 
(D) 1894,06 

 

Questão 08  
 
Uma fábrica de massas produz 12.000 salgados por 
dia. Devido à falta de matéria-prima, houve uma queda 
na produção de salgados equivalente a 20%. A 
quantidade de salgados que a fábrica deixou de 
produzir foi de: 

 

(A) 2.450 salgados. 
(B) 2.300 salgados. 
(C) 3.280 salgados. 
(D) 2.400 salgados. 
 

Questão 09  
 
Em um concurso público, dos 400 inscritos, 2/8 dos 
candidatos não fizeram as provas, por não 
conseguirem chegar antes que o portão do local de 
provas fosse fechado. A quantidade de candidatos que 
não realizaram as provas foi é igual a: 

 

(A) 100 candidatos. 
(B) 80 candidatos. 
(C) 200 candidatos. 
(D) 120 candidatos. 

 

Questão 10  
 
Considere os conjuntos: 
 

A= { 2 , 4 , 7 , 9 , 15 , 19 , 23 } 

B= { 1 , 3 , 5 , 7 , 12 , 23 , 25 } 

 

Com base nestas informações, assinale a alternativa 

que contém o conjunto C, sabendo-se que C = {A ∪ B} 

 

(A) C= {7, 23} 
(B) {1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 19, 23, 25} 
(C) C= {1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 15, 19, 25} 
(D) C= {7, 3 , 23} 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

Questão 11  
 
A ÁSIA e a OCEANIA representam: 
 
 

(A) Cidades. 
(B) Continentes.  
(C) Estados. 
(D) Países. 

 

Questão 12  
 
Analise a imagem, a seguir, e assinale a alternativa que 
melhor a descreve: 
 

 
 

(A) TV digital. 
(B) Código de Barras Bidimensional. 
(C) ONU. 
(D) Android. 

 

Questão 13  
 
A "utilização do poder ou autoridade para conseguir 
obter vantagens e fazer uso do dinheiro público para o 
seu próprio interesse, de um integrante da família ou 
amigo", refere-se à: 
 

(A) Commodities. 
(B) Royalties. 
(C) Corrupção. 
(D) Empréstimo Consignado. 

 

Questão 14  
  
No ano de 1969 foi anexado ao município de Maria 
Helena o distrito de: 
 

(A) Carboneira. 
(B) Parlatore. 
(C) Tapira. 
(D) Ivaí. 

 

Questão 15  
 
O povo brasileiro é apaixonado por futebol e, em 
especial, pela seleção brasileira. Na Copa do Mundo de 
futebol 2014, o Hino Nacional tornou-se um dos 
momentos mais aguardados por todos, pois milhares 
de torcedores nos estádios cantam-no, incentivando 
os nossos jogadores e impressionando os 
adversários. Assinale a alternativa que contém uma 
PALAVRA que NÃO EXISTE na letra oficial do HINO 
NACIONAL BRASILEIRO: 
 

(A) Esplêndido. 
(B) Florão. 
(C) Gentil. 
(D) Dourada. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 16  
 
O Ministério da Educação e do Desporto (MEC) propôs no 
final da década de 1990, atendendo às determinações da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 
9.394/96), um Referencial Curricular Nacional para a 
Educação Infantil. Sobre este documento é CORRETO 
afirmar: 

 
(A) Um dos princípios do Referencial é o atendimento 

aos cuidados básicos, à prevenção de doenças e 
à promoção da saúde. 
 

(B) O Referencial é uma proposta aberta, flexível e 
não obrigatória, pois respeita a pluralidade e a 
diversidade da sociedade brasileira. 
 

(C) Um dos princípios do Referencial é fomentar a 
formação inicial e continuada de profissionais do 
magistério para a educação infantil. 
 

(D) O Referencial é uma proposta diretiva e 
obrigatória, sendo que os sistemas educacionais 
devem elaborar e implantar seus currículos 
conforme as referências e orientações nacionais.  

 

Questão 17  
 
No volume “Formação Pessoal e Social” do Referencial 
Curricular Nacional para a Educação Infantil, há 
orientações sobre os cuidados que o professor deve ter 
com as crianças das creches e pré-escolas. Sobre esse 
aspecto, é CORRETO afirmar: 

 
(A) Recomenda-se que seja sempre o mesmo 

adulto que alimente e cuide dos bebês com 
menos de seis meses, pois nesta fase o vínculo 
é fundamental. 
 

(B) As aquisições de aprender a usar talheres, tomar 
líquidos na caneca, diminuir o uso da mamadeira, 
partilhar das refeições à mesa com os 
companheiros, não são tarefas para serem 
aprendidas na escola. 
 

(C) É importante que o horário de sono e repouso seja 
padronizado para todas as crianças, permitindo 
que todas tenham o mesmo ritmo em todas as 
atividades. 
 

(D) Os professores não necessitam saber os 
procedimentos diante de crianças com sinais de 
mal-estar, como febre, vômito, convulsão ou 
sangramento nasal, pois sua tarefa é 
exclusivamente educacional. 

 

Questão 18  
 
Conforme os estudos de Philippe Ariès sobre a 
concepção de infância na Idade Média, é CORRETO 
afirmar: 

 
(A) Havia preocupação com a proteção integral e o 

desenvolvimento das crianças conforme as 
particularidades dessa faixa etária. 
 

(B) As crianças possuíam vestimentas próprias e 
brinquedos e brincadeiras adequadas à sua idade. 

 
(C) O sentimento de infância começou a desaparecer, 

pois estas tiveram que abandonar suas 
brincadeiras para ingressarem no mundo adulto. 
 

(D) A infância não era uma categoria socialmente 
reconhecida, pois as crianças se confundiam com 
as demais pessoas nas tarefas adultas. 

 

Questão 19  
 
Jean Piaget definiu quatro estágios no processo 
evolutivo da espécie humana. Conforme Coll e 
Gillièron, cada uma dessas fases é caracterizada por 
formas diferentes de organização mental que 
possibilitam as diferentes maneiras do indivíduo 
relacionar-se com a realidade que o rodeia. Dado esse 
contexto, é CORRETO afirmar: 
  

(A) No estágio pré-operatório ou hipotético-
dedutivo, a criança consegue raciocinar com 
hipóteses e não só com objetos. 
 

(B) Se pusermos o líquido de um copo em outro de 
formato diferente, a criança em fase pré-
operacional pensará que há mais em um do que 
em outro.  
 

(C) O primeiro estágio é o sensório-motor, também 
conhecido como pré-verbal, durando 
aproximadamente os quatro primeiros anos de 
vida. 

 
(D) O estágio sensório-motor é marcado pelo início 

da linguagem, da função simbólica e do 
pensamento ou representação. 

 

Questão 20  
 
Sobre o direito à educação, à cultura, ao esporte, ao 
lazer, dispostos no Estatuto da Criança e do 
Adolescente (Lei 8069/1990), assinale V (Verdadeiro) e 
F (Falso). 
 

(  )  É assegurado à criança e ao adolescente 
o direito de contestar critérios avaliativos, 
podendo recorrer às instâncias escolares 
superiores. 

 
(  ) É dever do Estado assegurar à criança e 

ao adolescente ensino fundamental, 
obrigatório e gratuito, inclusive para os 
que a ele não tiveram acesso na idade 
própria. 

  
(  )  É dever do Estado assegurar à criança e 

ao adolescente atendimento no ensino 
fundamental, por meio de programas 
suplementares de material didático-
escolar, transporte, alimentação e 
assistência à saúde. 

 
(  ) É assegurado à criança e ao 

adolescenteo direito de ser respeitado 
por seus pais.  

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA, de cima para baixo: 
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(A) V – V – V – V. 
(B) F – F – F – F. 
(C) V – V – V – F. 
(D) F – V – F – V. 

 

Questão 21  
 

Sobre as disposições da Educação Infantil 
apresentadas na Lei nº 9.394/96, é INCORRETO 
afirmar: 

 
(A) A educação infantil é a primeira etapa da 

educação básica e tem como finalidade o 
desenvolvimento integral da criança. 
 

(B) A educação infantil será oferecida em creches, 
ou entidades equivalentes, para crianças de até 
3 (três) anos de idade, e pré-escolas, para as 
crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade. 
 

(C) A avaliação não tem objetivo de promoção, 
mesmo para o acesso ao ensino fundamental. 
 

(D) O controle de frequência deve ser feito pela 
instituição de educação pré-escolar, mas a 
frequência mínima não é exigida.  
 

Questão 22  
 
Sobre as disposições acerca da Educação Básica 
apresentadas na Lei nº. 9.394/96, é CORRETO afirmar: 

 
(A) A educação básica poderá organizar-se em 

séries anuais, períodos semestrais, ciclos e em 
outras formas de organização, com base na 
idade, na competência e em outros critérios. 
 

(B) A escola não poderá reclassificar os alunos, 
pois deve seguir as normas curriculares gerais. 
 

(C) O ensino da arte, especialmente em suas 
expressões regionais, constituirá componente 
curricular facultativo nos diversos níveis da 
educação básica. 
 

(D) Nos estabelecimentos de educação infantil, o 
estudo da história e cultura afro-brasileira e 
indígena é obrigatório. 
 

Questão 23  
 

“A natureza humana não é dada ao homem mas é por ele 
produzida sobre a base da natureza biofísica. 
Consequentemente,  trabalho educativo é o ato de 
produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo 
singular, a humanidade que é produzida histórica e 
coletivamente pelo conjunto de homens”. Esta citação 
corresponde à tendência pedagógica: 

 
(A) Pedagogia Histórico-Cultural. 
(B) Pedagogia Libertadora. 
(C) Pedagogia Histórico-Crítica. 
(D) Pedagogia Tecnicista. 

 

Questão 24  
 

Um aluno da professora Maria escreveu a palavra 
“BONECA” da seguinte forma:  
 

OEA 

 
Conforme as contribuições da psicogênese da língua 
escrita, o aluno está em qual hipótese de alfabetização? 

 
(A) Alfabético. 
(B) Pré-silábico. 
(C) Pré-alfabético. 
(D) Silábico. 

 

Questão 25  
 

No ensino da matemática, o professor pode utilizar 
diversos jogos para as crianças se apropriarem do 
conceito de número. São jogos matemáticos apropriados 
a esse ensino, EXCETO: 

 
(A) Ábaco. 
(B) Quebra-cabeça. 
(C) Material Dourado. 
(D) Trilha matemática. 
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RASCUNHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destaque Aqui 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

GABARITO 
Concurso Público Prefeitura do Município de Maria Helena 

http://www.fundacaofafipa.org.br/concurso 
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