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PROCESSO SELETIVO Nº 01/2015 

CADERNO DE PROVAS 

CARGO: AGENTE EDUCACIONAL 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 

1. Os telefones celulares e outros equipamentos eletrônicos deverão ser entregues desligados 

aos fiscais da sala antes do início da prova, para serem devolvidos na saída, sob pena de 

eliminação do candidato; 

2. Você está recebendo um caderno de provas com 30 questões de múltipla escolha, com 4 

alternativas de respostas cada, sendo que apenas 1 alternativa estará correta; 

3. Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

4. Verifique se o caderno de provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está de acordo com o informado acima. Confira também se sua prova corresponde 

ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o fato ao 

fiscal imediatamente; 

5.  Além do caderno você está recebendo um cartão resposta, complete as informações e assine 

o cartão; 

6. Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para o cartão resposta, que será 

o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento do cartão resposta é 

de inteira responsabilidade do candidato. Este cartão não será substituído em caso de erro do 

candidato; 

7. Durante a realização das provas é vedada a consulta a livros, revistas, folhetos ou anotações, 

bem como, o uso de máquinas de calcular, relógios e aparelhos celulares, ou ainda, qualquer 

equipamento elétrico ou eletrônico, sob pena de eliminação do candidato do processo seletivo; 

8. No decurso da Prova o candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala se 

acompanhado por um fiscal. 

9. Você terá 3 horas para a realização da prova, incluindo o tempo para preenchimento do cartão-

resposta. 

10. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de Prova após 60 minutos de 

seu início. 

11. Os 3 últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar as suas provas e retirar-se 

definitivamente do local simultaneamente, depois de haver rubricado o envelope lacrado, 

contendo todas as provas e cartões resposta da sala. 

12. Para o PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA marque somente uma alternativa 

preenchendo totalmente o círculo, evitando ultrapassar a linha que margeia a letra. Não faça 

um X ou qualquer outra marca. 

 

OBS: Você pode destacar esta folha. Utilize o verso para fazer suas anotações.  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

O texto abaixo serve como referencia para responder as questões 1, 2 e 3. 

 

O Leão e o Inseto 

Autor: Esopo 

 

Um inseto se aproximou de um Leão e disse 

sussurrando em seu ouvido: "Não tenho nenhum 

medo do Senhor, nem acho que o Senhor seja mais 

forte que eu. Se o Senhor duvida disso, eu o desafio 

para uma luta, e assim, veremos quem será o 

vencedor." 

E voando rapidamente sobre o Leão, deu-lhe 

uma ferroada no nariz. Assim, o Leão, tentando pegá-

lo com as garras, apenas atingia a si mesmo, ficando 

assim bastante ferido, e por fim, deu-se por vencido. 

Desse modo o Inseto venceu o Leão, e 

entoando o mais alto que podia uma canção que 

simbolizava sua vitória sobre o Rei dos animais, foi 

embora cheio de orgulho, com ares de superioridade, 

relatar seu grande feito para o mundo. 

Mas, na ânsia de voar para longe e 

rapidamente espalhar a notícia, acabou preso numa 

teia de aranha. 

Então se lamentou Dizendo: "Ai de mim, eu 

que sou capaz de vencer a maior das feras, fui 

vencido por uma simples Aranha”. 

 

1. O texto pode ser classificado como: 

a) Uma Lenda; 

b) Uma Fábula; 

c) Uma Sátira; 

d) Uma Crônica; 

 

2. O inseto não conseguiu espalhar a notícia de que tinha vencido o leão porque: 

a) o leão deu-se por vencido; 

b) o leão ficou bastante ferido;  

c) foi embora cheio de orgulho; 

d) acabou preso numa teia de aranha; 

 

3. No ultimo parágrafo do texto pode-se ler: 

 

se lamentou Dizendo: "Ai de mim, ... 

 

Pode-se substitui a palavra lamentou sem prejuízo à interpretação do texto por: 
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a) Lastimou; 

b) Indagou; 

c) Esquadrinhou; 

d) Devassou; 

 

4. Observe a tirinha abaixo: 

 
As expressões faciais da princesa transmitem muitas informações sobre os seus sentimentos. 

Nesta perspectiva, tendo como referencia o segundo quadro, pode-se afirmar que sua expressão 

demonstra: 

a) Aflição; 

b) Tristeza; 

c) Aversão; 

d) Ansiedade; 

  

5. Assinale a alternativa onde a palavra está escrita de forma incorreta; 

a) Exceção; 

b) Analisar; 

c) Confusão; 

d) Improvizar; 

 

MATEMÁTICA E RECIOCÍNIO LÓGICO 

 

6. Antonio está trabalhando na reforma da escola de Marema, sabe-se que a sala dos professores 

tem uma área de 16,65m2 e será revestida com lajotas de 900cm2. Para fazer o revestimento serão 

necessárias: 

a) 165 lajotas; 

b) 175 lajotas; 

c) 185 lajotas; 

d) 205 lajotas; 

 

7. A professora Sandra fez uma festa de aniversário para os alunos do 3º ano da escola municipal 

de Marema. Na festa a professora Sandra serviu suco de laranja para os alunos em copos de 250ml. 

Sabe-se que a turma tem 24 alunos. Quantos litros de suco de laranja foram necessários para que 

cada aluno pudesse beber um copo de suco? 
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a) 600 litros; 

b) 60 litros; 

c) 6 litros; 

d) 0,6 litros; 

 

8. Uma caixa de leite, como a da figura abaixo, tem 12,5 cm de comprimento e 5 cm de largura. 

Sendo o seu volume de 1 litro, qual é a altura dessa caixa? 

 
a) 13 cm; 

b) 16 cm; 

c) 20 cm; 

d) 25 cm; 

 

9. Dona Marta trabalha na creche municipal de Marema, para ir ao trabalho ela sai de casa às 

6h50min, e chega à escola às 7h25min. Sabe-se que Dona Marta faz em média um passo por 

segundo e que cada passo mede 50cm. Qual é a distancia da casa de Dona Marta até a escola? 

a) 1350 metros; 

b) 1150 metros; 

c) 850 metros; 

d) 225 metros; 

 

10. A professora de Ciências da escola municipal de Marema fez uma pesquisa com os alunos do 
4º ano com o objetivo de identificar as diferentes espécies de animais presentes em uma propriedade 
rural do município. Os resultados obtidos estão no gráfico abaixo: 

  
 

Sabendo que foram identificados 42 mamíferos, qual foi o número de répteis identificados? 
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a) 32; 

b) 24; 

c) 15; 

d) 12; 

 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

 

11. Por volta de 1945 começaram a chegar os primeiros moradores, procedentes do Rio Grande do 

Sul. Na sua maioria de origem italiana; outros poloneses e alemães. Os primeiros moradores do 

núcleo habitado foram José Reck, Alfredo Mayer, André Lunardi e Marcelino Lunardi que se 

dedicavam á agricultura e pecuária, de modo especial à suinocultura. O município de Marema foi 

criado pela lei nº 1.112 de 11 de junho de: 

a) 1988; 

b) 1989; 

c) 1990; 

d) 1992; 

 

12. Tendo como referencia o site da prefeitura municipal de Marema 

(http://www.marema.sc.gov.br/), pode-se afirmar que atualmente a população do município de Marema 

é de aproximadamente: 

a) 1950 habitantes; 

b) 2040 habitantes; 

c) 2450 habitantes; 

d) 2640 habitantes; 

 

13. O atual presidente da camara de vereadores de Marema (Eleito para o biênio 2015/2016) é o 

senhor: 

a) Algacir Donzelli; 

b) Dionísio Falabretti; 

c) Valdair Chitolina; 

d) Nereu Moro; 

 

14. Uma das questões mais preocupantes para o mundo, na atualidade, é a quantidade de água 

disponível tanto para a vida humana, quanto para a economia; 

 
Sobre esta temática julgue as afirmações abaixo: 
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I. 70% da superfície da Terra é coberta por água, porém aproximadamente 98% desta água é 

salgada e imprópria para o uso, a menos que seja dessanilizada, processo  oneroso 

demais  para suprir grandes populações; 

II. O Brasil é um país privilegiado pois 11,6% de toda a água doce do planeta está localizada 

em nosso país; 

III. No Brasil o oferta de água está mal distribuída, pois 70% da água doce está no maior 

reservatório subterrâneo do país, o Aquífero Guarani, localizado na floresta amazônica, 

onde vivem apenas 7% da população brasileira; 

 

Pode-se afirmar que: 

a) As afirmações I e II são verdadeiras; 

b) As afirmações I e III são verdadeiras; 

c) As afirmações II e III são verdadeiras; 

d) Todas as afirmações são verdadeiras;  

 

15. Observe a reportagem abaixo, disponível em http://g1.globo.com/sc/santa-

catarina/noticia/2015/02/passa-de-100-o-numero-de-casos-de-dengue-confirmados-em-sc.html; 

 

Passa de 100 o número de casos de dengue confirmados em SC 

Já passa de 100 o número de casos de dengue confirmados em Santa Catarina. Na manhã 

desta segunda-feira (9 de fevereiro), a Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE) divulgou um 

novo relatório. São 104 casos confirmados. 

Do total, 89 são de _______, cidade com a situação mais crítica. O município também 

continua sendo o único local onde foi confirmada a infecção da doença dentro do próprio estado. 

O fato de haver mais casos contraídos em Santa Catarina do que em outros estados 

brasileiros é uma situação inédita no estado catarinense. 

 

O nome do município que completa corretamente a lacuna no texto é: 

a) Chapecó; 

b) Florianópolis; 

c) Itajaí; 

d) Blumenau; 

 

INFORMÁTICA BÁSICA 

 

16. Ao digitarmos um texto no Word, podemos fazer o alinhamento dos parágrafos do texto 

simultaneamente à direita e à esquerda. Para isso devemos selecionar a opção: 

a) Centralizar; 

b) Justificar; 

c) Alinhar na horizontal; 

d) Recuar à direita e à esquerda; 

 

 

 

http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2015/02/passa-de-100-o-numero-de-casos-de-dengue-confirmados-em-sc.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2015/02/passa-de-100-o-numero-de-casos-de-dengue-confirmados-em-sc.html
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17.  Dentre os programas listados abaixo assinale aquele que é utilizado para fazer uma 

apresentação de slides. 

a) Excel; 

b) Word; 

c) Power Point; 

d) Paint; 

 

18. Após terminar a digitação de seu texto Maria utilizou uma tecla de atalho do Windows para 

enviar o texto para impressão. As teclas que Maria utilizou foram: 

a) Ctrl I; 

b) Alt I; 

c) Alt P; 

d) Ctrl P; 

 

19. Maria Eduarda é professora de Matemática na escola municipal de Marema, sendo que 

pesquisou na internet um texto que trata da história da matemática. Após fazer uma análise do texto 

resolveu fazer a sua impressão conforme a figura abaixo.  

 
Pode-se afirmar que serão impressas: 

a) 6 folhas; 

b) 8 folhas; 

c) 30 folhas; 

d) 40 folhas; 
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20. Sobre uma pesquisa no Google julgue as afirmações abaixo: 

 

I. Utilizar ” ” (aspas) – corresponde à pesquisa exata, ou seja, a pesquisa será realizada 

em todas as páginas que contenham exatamente as palavras que estão dentro das 

aspas, desconsiderando a ordem em que aparecem . 

 

II. Utilizar - (hífen) – corresponde à exclusão, ou seja, excluem as palavras da pesquisa 

que estejam precedidas pelo hífen. 

 

Pode-se afirmar que: 

a) Apenas a afirmação I é correta; 

b) Apenas a afirmação II é correta; 

c) As afirmações I e II são corretas; 

d) As afirmações I e II são falsas; 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

As questões 21, 22 e 23 tem como referencia a lei ordinária 307/2012 que dispõe sobre o estatuto do 

magistério e dos servidores públicos municipais.  

 

21. São requisitos básicos para ingresso no serviço público municipal todos os listados abaixo 

exceto: 

a) Quitação das obrigações militares e eleitorais; 

b) Comprovada capacidade física e sanidade mental; 

c) Habilitação e escolaridade exigida por lei para o exercício do cargo; 

d) Idade mínima de 16 (dezesseis) anos ou a prevista no plano de cargos e salários de acordo 

com a responsabilidade inerente ao cargo. 

 

22. Julgue as afirmações abaixo: 

 

I. Estágio probatório é o período de trinta e seis meses, de efetivo exercício, durante o qual o 

servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo é avaliado com relação a sua aptidão 

e capacidade para o desempenho do cargo 

 

II. Estabilidade é o direito que adquire o servidor municipal habilitado em concurso público, 

empossado em cargo de provimento efetivo, depois de cumprido o estágio probatório, de 

não ser demitido ou exonerado do serviço público municipal, senão em virtude de sentença 

judicial ou de resultado de processo administrativo disciplinar, no qual lhe tenha sido 

assegurada ampla defesa. 

 

Pode-se afirmar que: 

a) Apenas a afirmação I é correta; 

b) Apenas a afirmação II é correta; 

c) As afirmações I e II são corretas; 

d) As afirmações I e II são falsas; 
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23. Sobre a jornada de trabalho e a remuneração do servidor publico municipal assinale a 

alternativa incorreta; 

a) É permitida a prestação de serviço extraordinário, desde que previamente autorizado pela 

chefia imediata, motivado pelo acúmulo de serviço inadiável, que será remunerado em 50% (cinqüenta 

por cento) da hora normal. 

b) O limite de horas extras não poderá ser superior a 20 (vinte) horas mensais; 

c) A remuneração do vencimento noturno será superior ao diurno em 50% (cinqüenta por cento), 

sendo que considera-se trabalho noturno o prestado ao período compreendido entre 22:00 horas às 

05:00 horas do dia seguinte 

d) O servidor municipal tem direito a repouso semanal remunerado, preferencialmente no 

domingo, exceto, nos casos de necessidade de execução de serviços públicos inadiáveis, sendo 

nestes casos definido, outro dia da semana. 

 

24. Dentre as alternativas abaixo assinale aquela que não é atribuição do cargo de agente 

educacional. 

a) Orientar e auxiliar as crianças no que se refere à higiene pessoal; 

b) Apurar a frequência diária das crianças; 

c) Manter a indisciplina das crianças; 

d) Participar de reuniões pedagógicas e administrativas; 

 

25. Tendo como referencia a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) julgue as 

afirmações abaixo sobre a verificação do rendimento escolar. 

 

I. avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos 

quantitativos sobre os qualitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de 

eventuais provas finais 

 

II. obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, 

para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de 

ensino em seus regimentos; 

Pode-se afirmar que: 

a) Apenas a afirmação I está correta; 

b) Apenas a afirmação II está correta; 

c) As afirmações I e II são corretas; 

d) As afirmações I e II são falsas; 

 

26. Tendo como referencia o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) assinale a alternativa 

incorreta; 

a) Considera-se criança a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela 

entre doze e dezoito anos de idade. 

b) É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com 

absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 

ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária. 
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c) É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente atendimento em creche e pré-escola 

às crianças de quatro a seis anos de idade; 

d) A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua 

pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho; 

 

27. Tendo como referencia o ECA, os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental 

comunicarão ao Conselho Tutelar todos os casos descritos abaixo, exceto: 

a) maus-tratos envolvendo seus alunos; 

b) reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar; 

c) baixo rendimento dos alunos nas avaliações; 

d) elevados níveis de repetência; 

 

28. Quando o aluno apresentar infrequencia, cabe a unidade escolar comunicar ao conselho tutelar 

através de (do): 

a) Relatório; 

b) Ofício; 

c) Ligação telefônica; 

d) APÓIA; 

 

29. Atualmente a infância é concebida como uma condição social de ser criança e a escola como 

um lugar privilegiado de realização desta condição. Neste contexto, é importante nas escolas: 

 

I. Conceber a infância como o eixo primordial para repensar os tempos, os espaços e os 

currículos escolares e articular novas propostas pedagógicas. 

 

II. Considerar as crianças como sujeitos de direito com possibilidades infinitas de 

aprender, investindo em uma educação voltada à inclusão, diversidade e cidadania. 

 

Pode-se observar que: 

a) Apenas a afirmação I está correta; 

b) Apenas a afirmação II está correta; 

c) As afirmações I e II são corretas; 

d) As afirmações I e II são falsas; 

 

30. O lúdico é uma das maneiras mais eficazes para envolver os alunos nas atividades não só da 

Educação Infantil mas em toda a trajetória escolar, pois o “brincar” está intimamente ligado à criança 

e seu desenvolvimento. Neste contexto leia as afirmações abaixo e assinale a incorreta. 

a) A brincadeira de faz de conta é importante pelo fato de que algumas brincadeiras são regidas 

por regras, as quais farão parte da vida dos sujeitos. 

b) O brincar desperta a curiosidade nas crianças pela exploração de objetos e brinquedos e as 

leva a ver o que se pode fazer com cada objeto 

c) O brinquedo estimula a criança a representar e a expressar cenas que denunciam aspectos da 

realidade vivida por elas. 

d) Na atividade lúdica há um fim a ser atingido, sendo necessário materiais especiais e 

específicos para cada atividade. 

 




