MUNICÍPIO DE SERRA ALTA
ESTADO DE SANTA CATARINA
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N.º 001/2018
03 DE FEVEREIRO DE 2018

CARGO:
AGENTE EDUCATIVO
INSTRUÇÕES
Este Caderno de Questões contém 20 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e uma única
resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de Questões, solicite
providências ao fiscal de sala.
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Gabarito, o qual conterá o Cartão de
Identificação e o Cartão Resposta.
O Cartão de Identificação deverá ser preenchido atentamente com seus dados.
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, na ordem de 01 a 20,
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo:

O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento correto
implica a anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Gabarito por erro de
preenchimento por parte do candidato.
O Gabarito é insubstituível e de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado,
dobrado, rasgado ou rasurado.
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam didáticos ou
eletrônicos. O candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará automaticamente eliminado do
Processo Seletivo.
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala auxiliar na
interpretação.
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Gabarito, somente será permitida após
transcorrido 30 minutos do início da mesma.
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o Gabarito
ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, implicará na eliminação do
candidato do Processo Seletivo.
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Gabarito.
O candidato poderá anotar suas respostas no gabarito disponível na última página do Caderno de Questões
para conferir com o gabarito oficial.
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente com os
fiscais de sala, conferir os Gabaritos, assinar a folha ata e o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões de
Identificação, os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões.
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do presente
Caderno de Questões e de preenchimento do Gabarito, implicará na eliminação do candidato do Processo
Seletivo.
O Gabarito Preliminar e os Cadernos de Questões estarão disponíveis, no dia 05 de fevereiro de 2018, no
site www.alternativeconcursos.com.br.
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita/objetiva através do e-mail
recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 06 e 07 de fevereiro de 2018.

Língua Portuguesa

a) mãos trêmulas
b) mãos fatigadas
c) mãos escanzurradas
d) mãos calejadas
e) mãos unidas

O poema a seguir servirá para as questões
01 a 03:
Antievasão

03) “Atirar-me-ei ao chão...” Assinale a frase
que NÃO apresenta erro de colocação
pronominal:

Pedirei
Suplicarei
Chorarei
Não vou para Pasárgada

a) Sempre lembro-me do vovô com carinho.
b) Jamais importunei-te na madrugada.
c) Nunca lamuria-se por nada.
d) Quando nos ouviu, aquietou-se.
e) Não esqueça-se de voltar cedo.

Atirar-me-ei ao chão
E prenderei nas mãos convulsas
Ervas e pedras de sangue
Não vou para Pasárgada

04) Substitua as palavras em itálico nas
sentenças abaixo pelo substantivo absoluto
sintético a elas correspondentes:

Gritarei
Berrarei
Matarei!

1-Pedro era amigo de Paulo.
2- O leão é um animal cruel.
3-Era um homem humilde.
4- Sandra era uma mulher fiel.

MARTINS, Ovídio. Antievasão.In: FERREIRA,
Manuel. 50 poetas africanos. Lisboa:Plátano,
1986.

01) Use V para verdadeiro e F para falso de
acordo com as informações do poema
anterior:

Respeitanto a ordem das frases, temos:
a) amicíssimo - cruelíssimo - humilíssimo
fidedigna
b) amicíssimo - crudelíssimo - humílimo
fidelíssima
c) amiguíssimo - cruélimo - humildíssissimo
fidélima
d) amiguíssimo - cruelíssimo - humilíssimo
fidedigna
e) amiguérrimo – crudelírrimo – humílimo
fidelérrima

(___) O poema se constrói com base na
oposição entre o título e o conteúdo do
texto.
(___) O poeta anui com a “viagem” para
Pasárgada.
(___)
A
gradação
construída
pela
enumeração dos verbos dá
ênfase ao
desejo do eu lírico de permanecer no local
em que se encontra.
(___) O poema foi escrito em primeira
pessoa e salienta Pasárgada, um lugar
idealizado pelo poeta.

-

05) As palavras sublinhadas nas sentenças
a seguir estão corretamente classificadas
nos parênteses, exceto uma. Marque-a:

Respeitando a ordem em que as sentenças
aparecem, temos:

a) Há muitos mendigos dormindo na praça.
(verbo)
b) Ganhei uma bola azul. (adjetivo)
c) Eu desenho um sol amarelo. (substantivo)
d) As crianças chegaram do passeio.
(substantivo)
e) Trovejou muito ontem. (verbo)

a) F-V-F-V
b) V-F-V-F
c) F-F-V-F
d) V-V-F-V
e) V-F-V-V

Conhecimentos Gerais

02) “E prenderei nas mãos convulsas...”
Substituindo o termo em destaque sem
acarretar prejuízo de sentido ao poema,
temos:

06) Em 2018 o Município de Serra Alta (SC)
completará quantos anos desde sua
fundação?
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a) 28
b) 29
c) 24
d) 26
e) 27

e) 12 de outubro - 26 de outubro.

07) Acerca da febre amarela leia as
afirmações abaixo e assinale a alternativa
correta:

a)
b)
c)
d)
e)

10) Qual é o nome do atual Presidente da
Câmara Municipal de Vereadores de Serra Alta
(SC)?

I. É uma doença causada por um vírus
chamado amarílico ou vírus da febre
amarela. Essa doença pode ser de curta
duração ou evoluir para formas graves
podendo levar à morte.
II. As manifestações iniciais são: febre alta
de início súbito, sensação de mal estar,
dor de cabeça, dor muscular, cansaço,
calafrios, náuseas e vômitos.
III. Não há tratamento específico, sendo
apenas sintomático, com cuidadosa
assistência ao paciente em ambiente
hospitalar.
IV. A doença é transmitida através da
picada de fêmeas de mosquitos
infectadas com o vírus da febre amarela.
Existem dois tipos de febre amarela: a
silvestre (área de mata) e urbana.

Conteúdos Específicos
11) (Informática) Tem a função de proteger
aparelhos eletrônicos das variações de
tensão que recebe da rede elétrica:
a) Estabilizador.
b) Impressora.
c) Autotransformador.
d) CPU.
e) Monitor.
12)
(Informática)
Atualmente
Navegadores mais utilizados são:
I.
II.
III.
IV.
V.

a) Somente I, III e IV estão corretos.
b) Somente I, II e III estão corretos.
c) Somente II, III e IV estão corretos.
d) Nenhum está correto.
e) Todos estão corretos.

os

Internet Explorer
Word
Google Chrome
Excel
Mozilla Firefox

a) Somente I e IV estão corretos.
b) Somente I, III e V estão corretos.
c) Somente III, IV e V estão corretos.
d) Somente II e IV estão corretos.
e) Todos estão corretos.

08) Recentemente, no dia 27 de janeiro do
corrente ano, a tragédia que vitimou 242
pessoas na boate Kiss em Santa Maria, no Rio
Grande do Sul e chocou o país e o mundo
completou quantos anos?

13) Na Educação Infantil algumas atitudes
são importantes para o sucesso do
processo ensino/aprendizagem. É correto
afirmar, exceto:

a) 03
b) 05
c) 07
d) 02
e) 04

a) Possibilite a criança a desenvolver sua
curiosidade, imaginação e capacidade de
expressão.
b) Estimule as crianças a ajudar a organizar os
brinquedos.
c) Esquive-se de manter um diálogo frequente
com os pais.
d) Ensine e estimule a criança a cuidar de sua
própria higiene pessoal.
e) Desenvolva atividades que estimule o
desenvolvimento da autonomia na criança.

09) As Eleições Gerais 2018, ocorrerão no dia
__________ — em primeiro turno — e no dia
__________ — nos casos de segundo turno.
Assinale a alternativa que contempla
corretamente o trecho acima:
a)
b)
c)
d)

Marcelo de Oliveira.
Ulisses Baesso.
Jaci Marin.
Volmir Cerezolli.
Darci Cerezolli.

07 de outubro - 28 de outubro.
14 de outubro - 21 de outubro.
05 de outubro - 26 de outubro.
03 de outubro - 24 de outubro.
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14) Em relação a Educação Infantil e o
Educador é correto afirmar:

__________ a coordenação da política
nacional de educação, articulando os
diferentes níveis e sistemas e exercendo
função normativa, redistributiva e supletiva
em
relação
às
demais
instâncias
educacionais.

I. A educação infantil é primordial na
formação de um indivíduo no que diz
respeito não somente a transmissão de
conhecimento,
mas
também
ao desenvolvimento
de
valores
fundamentais
para
a
convivência
harmoniosa na sociedade.
II. Educadores são responsáveis por
proporcionar às crianças experiências
que promovam o desenvolvimento das
capacidades cognitivas.
III. O papel do educador é fundamental
dentro da escola e se reflete em toda a
sociedade, pois ele é um agente ativo na
formação de um cidadão.

a) à União
b) ao Estado
c) ao Município
d) à Escola
e) à Secretaria Estadual de Educação
17) Acerca da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, Lei n° 9.394/1996, art.
11, os Municípios incumbir-se-ão de:
a) Assegurar o ensino fundamental e oferecer,
com prioridade, o ensino médio.
b) Elaborar o Plano Nacional de Educação.
c) Assumir o transporte escolar dos alunos da
rede municipal.
d) Elaborar
e
executar
sua
proposta
pedagógica.
e) Administrar seu pessoal e seus recursos
materiais e financeiros.

a) Somente I está correta.
b) Somente I e II estão corretas.
c) Somente II e III estão corretas.
d) Somente I e III estão corretas.
e) Todas estão corretas.
15) Em relação as atitudes e posturas
positivas a educadores, assinale V para
Verdadeiro e F para Falso:

18) Acerca da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, Lei n° 9.394/1996, art.
22, § 2º, o calendário escolar deverá
adequar-se
às
peculiaridades
locais,
inclusive__________________, a critério do
respectivo sistema de ensino, sem com isso
reduzir o número de horas letivas previsto
nesta Lei.

(__) Evitar que sejam proferidas palavras de
baixo calão no ambiente de sala de aula e
na sociedade, pois tal atitude denota falta
de respeito para com os outros.
(__) Saber contornar de forma autônoma e
dinâmica
os
possíveis
obstáculos
provenientes das relações interpessoais.
(__) Procurar cumprir com os prazos
preestabelecidos quanto à entrega de
resultados
referentes
a
trabalhos,
avaliações e outras atividades.
(__) Cumprir com regras previamente
estabelecidas, seja de forma coletiva ou
individual.

a) culturais e religiosas
b) culturais e econômicas
c) climáticas e econômicas
d) éticas e culturais
e) ambientais e sociais
19) Em relação a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional, Lei n° 9.394/1996,
art. 62, a formação de docentes para atuar
na educação básica far-se-á em nível
superior, em curso de licenciatura plena,
admitida, como formação mínima para o
exercício do magistério na educação infantil
e nos cinco primeiros anos do ensino
fundamental, a oferecida em nível médio, na
modalidade normal. É incorreto afirmar:

a) V-F-V-V
b) V-V-F-V
c) V-V-V-F
d) F-V-F-V
e) V-V-V-V
16) Acerca da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, Lei n° 9.394/1996, art.
8º, a União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios organizarão, em regime de
colaboração, os respectivos sistemas de
ensino. De acordo com o § 1º, caberá

a) A União, o Distrito Federal, os Estados e os
Municípios, em regime de colaboração,
deverão promover a formação inicial, a
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continuada e a capacitação dos profissionais
de magistério.
b) A formação continuada e a capacitação dos
profissionais de magistério não poderão
utilizar recursos e tecnologias de educação a
distância.
c) A formação inicial de profissionais de
magistério dará preferência ao ensino
presencial, subsidiariamente fazendo uso de
recursos e tecnologias de educação a
distância.
d) A União, o Distrito Federal, os Estados e os
Municípios
adotarão
mecanismos
facilitadores de acesso e permanência em
cursos de formação de docentes em nível
superior para atuar na educação básica
pública.
e) A União, o Distrito Federal, os Estados e os
Municípios incentivarão a formação de
profissionais do magistério para atuar na
educação básica pública mediante programa
institucional de bolsa de iniciação à docência
a estudantes matriculados em cursos de
licenciatura, de graduação plena, nas
instituições de educação superior.
20) Em relação a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional, Lei n° 9.394/1996,
art. 65, a formação docente, exceto para a
educação superior, incluirá prática de
ensino de, no mínimo:
a) duzentas horas.
b) duzentas e cinquenta horas.
c) trezentas horas.
d) trezentas e cinquenta horas.
e) quatrocentas horas.
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