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Município de Bom Jesus do Oeste 
Estado de Santa Catarina 

 
CADERNO DE PROVA 

 
PROCESSO SELETIVO 001/2013 

 

CARGO: AUXILIAR DE ENSINO 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 
01 – Este caderno contém 30 (trinta) questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da 
sala.  
 
02 - Além deste caderno, você deverá ter recebido o cartão já identificado, destinado às 
respostas das questões formuladas na prova. Caso não tenha recebido o cartão, peça-o ao fiscal. 
  
03 – Ao receber o cartão resposta confira seus dados.   
 
04 – Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, com cinco alternativas, 
apresentando como resposta correta somente uma alternativa.  
 
05 – O cartão resposta é único e insubstituível, portanto, a marcação é definitiva, não admitindo 
rasuras. 
 
06 – A duração da prova é de 03 (três) horas. Só será permitido ao candidato entregar sua prova 
após transcorrido, no mínimo, 01 (uma) hora do seu início. Os três últimos candidatos a terminar a 
prova deverão retirar-se da sala simultaneamente. 
 
07 – Quando terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e o cartão de resposta.  
 
08 – A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a 
resposta que julgar correta. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da 
prova. 
 
 

MODELO DE PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA: 
 
Questão 1 – alternativa correta = D 
 
1        A        B       C        D         E  
 
* Marque somente uma alternativa preenchendo totalmente o círculo, evitando ultrapassar a linha que 
margeia a letra, conforme o exemplo acima. Não faça um X ou qualquer outra marca. 
 
* Para a marcação das respostas somente será permitido o uso de caneta esferográfica nas cores  
azul ou preta. 
 
* A correção do cartão resposta será através de leitura óptica, sendo de inteira responsabilidade do 
candidato os prejuízos advindos das marcações feitas incorretamente. 
 
 
BOA PROVA! 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
PORTUGUÊS  
 
01) Assinale a alternativa correta quanto ao emprego de regência nominal e verbal:  
 
a) Quanto a amigos, prefiro João a Paulo, por quem tenho menos simpatia. 
b) Quanto a amigos, prefiro João do que Paulo, por quem tenho menos simpatia. 
c) Quanto a amigos, prefiro João a Paulo, para quem tenho menas simpatia. 
d) Quanto a amigos, prefiro João do que Paulo, com quem tenho menas simpatia. 
e) Quanto a amigos, prefiro João do que Paulo, para quem tenho menos simpatia. 

 
02) Assinale a alternativa incorreta quanto ao emprego da concordância verbal: 
 
a) Fui eu que fiz aquela compra de livros. 
b) Preocupações são coisas que ele nunca teve. 
c) Cada um de nós seremos nomeados para o cargo. 
d) Dez anos é sempre alguma coisa na vida profissional. 
e) Eu com minha mãe sustentamos a casa. 

 
03) Assinale a alternativa que não contém erro ortográfico: 
 
a) A solidão é um retiro de descanço, mas ninguém vive sempre em trégua, tampouco 
só, exceto o preguiçoso, eternamente em repouso. 
b) A solidão é um retiro de descanso, mas ninguém vive sempre em trégua, tãopouco só, 
exceto o preguiçoso, eternamente em repouso. 
c) A solidão é um retiro de descanço, mas ninguém vive sempre em trégua, tão pouco 
só, esceto o preguiçoso, eternamente em repouso. 
d) A solidão é um retiro de descanso, mas ninguém vive sempre em trégua, tampouco 
só, exceto o preguiçoso, eternamente em repouso. 
e) A solidão é um retiro de descanso, mas ninguém vive sempre em trégua, tão pouco 
só, esceto o preguiçoso, eternamente em repouso. 

 
04) No período: “Sem dúvida, esta menina toca piano muito bem”, as palavras 
sublinhadas são: 
 
a) Adjetivos. 
b) Substantivos. 
c) Numerais. 
d) Verbos. 
e) Artigos. 

 
05) No período: “O homem andava triste porque não conseguiu que seu irmão lhe desse 
apoio naquela difícil empresa.”, as palavras sublinhadas são: 
 
a) Artigos. 
b) Substantivos. 
c) Verbos. 
d) Adjetivos. 
e) Numerais. 
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06) Assinale a alternativa que contém erro de separação de sílabas: 
 
a) Subs-cre-ver. 
b) Zo-o-tec-nia. 
c) Pers-pec-ti-va. 
d) Rit-mo. 
e) Ex-ces-so. 

 
07) Das palavras abaixo a que deve ser acentuada graficamente está na alternativa: 
 
a) Ideia.  
b) Heroico.  
c) Magoo. 
d) Assembleia.  
e) Tedio. 
 
MATEMÁTICA  
 
08) Em uma P.A., o quinto termo é igual  a 19, assim como o décimo termo é igual a 34. 
Assim, a razão e o primeiro termo são respectivamente: 
 
a) 2 e 3. 
b) 3 e 6. 
c) 4 e 5. 
d) 3 e 7. 
e) 4 e 8. 
 
09) Certa cidade tem 6.480 habitantes residentes, desses 3.888 são mulheres. Qual a taxa 
percentual de mulheres residentes nessa cidade? 
 
a) 55,6% 
b) 48,5% 
c) 40% 
d) 58,6% 
e) 60% 
 
10) Um grupo de operários, trabalhando 6 horas por dia,  fez uma obra em 25 dias. Se 
reduzissem a jornada diária de trabalho para 5 horas por dia, teriam levado quantos dias 
para fazer a obra? 
 
a) 26. 
b) 28. 
c) 30. 
d) 31. 
e) 32. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
11) De acordo com a Lei 8.069/1990, Estatuto da Criança  e do Adolescente, assinale a 
alternativa correta: 
 
a) Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho 
Tutelar os casos de: maus-tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas 
injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares, e elevados níveis de 
repetência. 
b) Considera-se criança a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente 
aquela entre dezesseis e dezoito anos de idade. 
c) Em caso de maus-tratos envolvendo seus alunos, não compete aos dirigentes de 
estabelecimentos de ensino fundamental comunicar ao Conselho Tutelar. 
d) É proibido qualquer trabalho a menores de dezesseis anos de idade, salvo na 
condição de aprendiz. 
e) Não é assegurado ao adolescente aprendiz, maior de quatorze anos, os direitos 
trabalhistas e previdenciários.  
 
12)  De acordo com  a Lei 8.069/1990, Estatuto da Criança  e do Adolescente,  assinale a 
alternativa incorreta: 
 
a) A autorização judicial para viagem  não será necessária se a criança  estiver  
acompanhada de ascendente ou colateral maior, até o terceiro grau, comprovado 
documentalmente o parentesco. 
b) As crianças menores de doze anos somente poderão ingressar e permanecer nos 
locais de apresentação ou exibição quando acompanhadas dos pais ou responsável. 
c) As revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado a crianças e 
adolescentes deverão ser comercializadas em embalagem lacrada, com a advertência 
de seu conteúdo. 
d) É proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou 
estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou 
responsável. 
e) A medida socioeducativa aplicada ao adolescente levará em conta a sua 
capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração. 

 
13) Com base na Lei 9.394/96, assinale a alternativa incorreta:  
 
a) Em todas as esferas administrativas, o Poder Público assegurará em primeiro lugar o 
acesso ao ensino obrigatório, nos termos do artigo 5º, contemplando em seguida os 
demais níveis e modalidades de ensino, conforme as prioridades constitucionais e legais. 
b) Qualquer das partes mencionadas no caput do artigo 5º tem legitimidade para 
peticionar no Poder Judiciário, na hipótese do § 2º do art. 208 da Constituição Federal, 
sendo gratuita e de rito sumário a ação judicial correspondente.   
c) Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento 
do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. 
d) Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o Poder Público criará 
formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da 
escolarização anterior. 
e) É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores, a partir dos sete 
anos de idade, no ensino fundamental. 
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14) Assinale a alternativa incorreta quanto ao Art. 4º da Lei 9.394: O dever do Estado com 
educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: 
 
a) Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram 
acesso na idade própria. 
b) Progressiva extensão da obrigatoriedade ao ensino médio. 
c) Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades 
especiais, preferencialmente na rede regular de ensino. 
d) Atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de 
idade. 
e) Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando. 
 
15) Analise as afirmativas sobre o Art. 68 que trata dos recursos financeiros. Coloque C 
para Certo e E para errado: 
Serão recursos públicos destinados à educação os originários de: 
 
( ) Receita de impostos próprios da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. 
(   ) Receita de transferências constitucionais e outras transferências. 
(   ) Receita do salário-educação e de outras contribuições sociais. 
(   ) Receita de incentivos fiscais. 
(   ) Outros recursos previstos em lei. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
 
a) C, C, C, C, C. 
b) C, E, E, C, C. 
c) E, C, E, C, E. 
d) E, E, E, E, E. 
e) C, C, C, E, E. 

 
Respondas às questões de 16 a 19 de acordo com a Constituição Federal  
 
16) De acordo com o artigo 210, § 1º, o ensino _______________, de matrícula facultativa, 
constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino 
fundamental. 
 
Assinale a alternativa que preencha corretamente o espaço em branco: 
 
a) matemático. 
b) português. 
c) religioso. 
d) inglês. 
e) geográfico. 
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17) Segundo o artigo 216: 
 
Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, 
tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à 
ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se 
incluem: 
 
I - as formas de expressão; 
II - os modos de criar, fazer e viver; 
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 
manifestações artístico-culturais; 
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 
paleontológico, ecológico e científico. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Apenas o item II está incorreto.  
b) Apenas o item III está incorreto. 
c) Apenas o item IV está incorreto. 
d) Apenas o item V está incorreto. 
e) Todos os itens estão corretos. 
 
18) Conforme o artigo 210, § 2º, o ensino fundamental regular será ministrado em língua 
________________, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas 
línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. 
 
Assinale a alternativa que preencha corretamente o espaço em branco: 
 
a) portuguesa.  
b) inglesa. 
c) italiana. 
d) alemã. 
e) espanhola. 
 
19) Conforme o artigo 217, é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e 
não formais, como direito de cada um, observados: 
 
I - a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto a sua 
organização e funcionamento; 
II - a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto 
educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto rendimento; 
III - o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não profissional; 
IV - a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Somente o item I está incorreto. 
b) Somente o item II está incorreto. 
c) Somente o item III está incorreto. 
d) Todos os itens estão corretos. 
e) Somente o item IV está incorreto. 
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20) De acordo com a Tendência Progressista, leia atentamente cada item abaixo: 
 
(    ) Papel da escola: Difusão dos conteúdos; 
(  ) Conteúdos:  culturais universais que são incorporados pela humanidade frente à 
realidade social; 
(   ) Método: parte de uma relação direta da experiência do aluno confrontada com o 
saber sistematizado; 
(  ) Professor X aluno: O papel do aluno como participador e do professor como 
mediador entre o saber e o aluno. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) F, V, V, V. 
b) V, V, V, V. 
c) V, V, V, F. 
d) V, F, V, V. 
e) V, V, F, V. 
 
21) Assinale como é a relação Professor X aluno na Tendência Progressista Libertadora: 
 
a) Autoridade do professor que exige atitude receptiva do aluno. 
b) O professor é auxiliador no desenvolvimento livre da criança. 
c) Educação centralizada no aluno; o professor deve garantir um clima de 
relacionamento pessoal e autêntico, baseado no respeito. 
d) É de igual para igual, horizontalmente. 
e) Relação objetiva em que o professor transmite informações e o aluno deve fixá-las. 
 
22) Assinale o nome da(o) atual Secretário(a) Municipal de Educação: 
 
a) Leonir Simonetti.  
b) José Milton Garmatz. 
c) Sirleia Gardin. 
d) Derli Bruxel. 
e) Wilson Estefen De Lima. 
 
23) Leia atentamente cada item abaixo: 
 
I. Jogos e brinquedos musicais são transmitidos por tradição oral, persistindo nas 
sociedades urbanas nas quais a força da cultura de massas é muito intensa, pois são 
fonte de vivências e desenvolvimento expressivo musical. 
II. Envolvendo o gesto, o movimento, o canto, a dança e o faz-de-conta, esses jogos e 
brincadeiras são expressão da infância.  
III. Brincar de roda, ciranda, pular corda, amarelinha etc. são maneiras de estabelecer 
contato consigo próprio e com o outro, de se sentir único e, ao mesmo tempo, parte de 
um grupo, e de trabalhar com as estruturas e formas musicais que se apresentam em 
cada canção e em cada brinquedo. 
IV. Os jogos e brinquedos musicais da cultura infantil incluem os acalantos (cantigas de 
ninar); as parlendas (os brincos, as mnemônicas e as parlendas propriamente ditas); as 
rodas (canções de roda); as adivinhas; os contos; os romances etc.  
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Assinale a alternativa correta: 
 
a) Apenas o item I está incorreto. 
b) Apenas o item II está incorreto. 
c) Apenas o item III está incorreto. 
d) Apenas o item IV está incorreto. 
e) Todos os itens estão corretos. 
 
24) Leia atentamente os itens das atribuições do cargo de Auxiliar de Ensino:  
 
I. Auxiliar os professores titulares, cumprido as orientações destes;  
II. Monitorar as crianças, a fim de zelar pela segurança, ordem e higiene destas e seus 
pertences;  
III. Suprir temporariamente o horário do professor no momento dos seus intervalos para 
refeições;  
IV. Cumprir as rotinas operacionais do estabelecimento em relação às crianças como: 
trocar fraldas, levar ao banheiro, dar banho, servir alimentação, recepcionar e 
encaminhar as crianças em horários de chegada e saída do estabelecimento e outras 
assemelhadas;  
V. Auxiliar o professor e, sob orientação deste, na execução de atividades recreativas, 
educativas e psicomotoras das crianças;  
VI. Contribuir na higienização do ambiente e de cada criança;  
VII. Nas unidades escolares, contribuir na recuperação de alunos e desenvolver projetos, 
orientando alunos e promovendo o intercâmbio com a comunidade; e  
VIII. Desempenhar tarefas compatíveis ao cargo e determinadas pela Secretaria da 
Educação. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Apenas o item I está incorreto. 
b) Apenas o item III está incorreto. 
c) Apenas o item V está incorreto. 
d) Apenas o item VIII está incorreto. 
e) Todos os itens estão corretos. 
 
25) Segundo Piaget, nessa fase do desenvolvimento, o campo da inteligência da 
criança aplica-se a situações e ações concretas. Trata-se do período em que há o 
desenvolvimento inicial das coordenações e relações de ordem entre ações. É também 
o período da diferenciação entre os objetos e o próprio corpo.  
 
O texto acima se refere do estágio: 
 
a) Estágio sensório-motor.  
b) Estágio pré-operatório. 
c) Operatório concreto. 
d) Operações formais. 
e) Operações informais. 
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26) O Estágio sensório-motor corresponde à faixa etária de até: 
 
a) 3 (três) anos. 
b) 2 (dois) anos. 
c) 1 (um) ano. 
d) 4 (quatro) anos. 
e) 5 (cinco) anos. 
 
27) Os Princípios que fundamentam a prática na educação infantil são: 
 
a) Educar e cuidar. 
b) Amar e alimentar. 
c) Mimar e alimentar. 
d) Brincar e balançar. 
e) Exercitar e cuidar. 
 
28) Leia atentamente cada item abaixo e coloque “V” para verdadeiro e “F” para falso 
no que se refere ao “Cuidar”: 
 
(  ) A base do cuidado humano é compreender como ajudar o outro a se desenvolver 
como ser humano. 
(  ) Cuidar significa valorizar e ajudar a desenvolver capacidades. 
(  ) O cuidado é um ato em relação ao outro e a si próprio que possui uma dimensão 
expressiva e implica em procedimentos específicos. 
( ) O desenvolvimento integral depende tanto dos cuidados relacionais, que envolvem a 
dimensão afetiva e dos cuidados com os aspectos biológicos do corpo, como a 
qualidade da alimentação e dos cuidados com a saúde, quanto da forma como esses 
cuidados são oferecidos e das oportunidades de acesso a conhecimentos variados. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) F, V, V, V. 
b) V, F, V, V. 
c) V, V, V, V.  
d) V, V, F, V. 
e) V, V, V, F. 
 
29) Ainda sobre o “Cuidar”; leia cada afirmativa abaixo:  
 
(  ) Deve-se prestar atenção e valorizar o choro de um bebê e responder a ele com um 
cuidado ou outro depende de como é interpretada a expressão de choro, e dos 
recursos existentes para responder a ele.  
(  ) Os bebês devem aprender a permanecer no berço, após serem alimentados e 
higienizados, e, portanto, não considerem o embalo como um cuidado, mas como uma 
ação que pode “acostumar mal” a criança.  
(  ) Para cuidar é preciso antes de tudo estar comprometido com o outro, com sua 
singularidade, ser solidário com suas necessidades, confiando em suas capacidades. 
Disso depende a construção de um vínculo entre quem cuida e quem é cuidado. 
(  ) Cuidar da criança é sobre tudo dar atenção a ela como pessoa que está num 
contínuo crescimento e desenvolvimento, compreendendo sua singularidade, 
identificando e respondendo às suas necessidades.  
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Assinale a alternativa correta: 
 
a) V, V, F, V. 
b) F, V, V, V. 
c) V, F, V, V. 
d) V, V, V, V. 
e) V, V, V, F. 
 
30) De acordo com o “Brincar”, marque “V” para verdadeiro e “F” para falso: 
 
(  ) Ao brincar as crianças recriam e repensam os acontecimentos que lhes deram 
origem, sabendo que estão brincando. 
(  ) A brincadeira favorece a auto-estima das crianças, auxiliando-as a superar 
progressivamente suas aquisições de forma criativa.  
(  ) Nas brincadeiras, as crianças transformam os conhecimentos que já possuíam 
anteriormente em conceitos gerais com os quais brinca. Por exemplo, para assumir um 
determinado papel numa brincadeira, a criança deve conhecer alguma de suas 
características. 
(   ) As brincadeiras de faz-de-conta, os jogos de construção e aqueles que possuem 
regras, como os jogos de sociedade (também chamados de jogos de tabuleiro), jogos 
tradicionais, didáticos, corporais etc., propiciam a ampliação dos conhecimentos infantis 
por meio da atividade lúdica. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) V, F, V, V. 
b) V, V, V, V. 
c) F, V, V, V. 
d) V, V, F, V. 
e) V, V, V, F. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 







