
MUNICÍPIO DE MODELO 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N.º 001/2021 

02 DE MAIO DE 2021 

CARGO: 
AUXILIAR EDUCACIONAL 

 
 

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 Cartão Resposta, o qual deverá ser 
preenchido atentamente com Nome, Assinatura, Nº da Identidade e as respostas por questão. 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, 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 Cartão 
Resposta por erro de preenchimento por parte do candidato. O Cartão Resposta 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 Cartão Resposta, 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 
Cartão Resposta 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 Cartão 
Resposta. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente 
com os fiscais de sala, conferir os Cartões Resposta e assinar a folha ata e o lacre dos envelopes 
que guardarão 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 Cartão Resposta, implicará na eliminação 
do candidato do Processo Seletivo. 
O Gabarito Preliminar e as provas escritas/objetivas estarão disponíveis, no dia 03 de maio de 
2021, 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 04 e 05 de maio de 2021. 
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Língua Portuguesa 
 
01) Dados os vocábulos: 
 
1. ideia – corroi – mundareu 
2. boia – chapeu – constroi 
3. traqueia – tramoia – tabloide 
4. assembleia – fogareu – joia 
 
Marque a alternativa que apresenta a 
informação correta em relação aos vocábulos 
acima: 
 
a) Na opção 1, as palavras “ideia” e “mundareu”, 

deverão receber o acento agudo.  
b) Na opção 3 nenhuma palavra poderá ser 

acentuada. 
c) Nas opções 2 e 4 nenhuma palavra receberá 

acento. 
d) Nas opções 2 e 3 todas as palavras deverão ser 

acentuadas. 
e) Nas opções 1 e 4 nenhum vocábulo receberá 

acento. 
 
02) Todos os verbos nas sentenças abaixo 
foram empregados no tempo verbal adequado 
ao contexto, exceto um. Aponte a assertiva que 
apresenta erro: 
 
a) Se ele entregasse os ramalhetes agora, não 

precisaria ficar após o expediente. 
b) Talvez nós fizemos uma festa de encerramento 

no final deste mês. 
c) Acredito que os livros caibam na estante. 
d) Quando ela souber do ocorrido, poderá se 

posicionar a respeito. 
e) Quando Fábio disser sim para a proposta, tudo 

mudará para melhor. 
 
03) O substantivo coletivo GIRÂNDOLA indica 
agrupamento: 
 
a) de filmes 
b) de cartas 
c) de foguetes 
d) de girassóis 
e) de arte 
 
04) Dadas as frases: 
 

1. Visitei-o ontem à noite e estava pior do que 
imaginava. 

2. O programa apresentou os piores resultados 
possíveis. 

 

Os vocábulos destacados acima são 
classificados como, respectivamente: 
 

a) advérbio - adjetivo 
b) adjetivo - advérbio 
c) advérbio - substantivo 
d) substantivo - advérbio 
e) substantivo - adjetivo 

05) “Vamos para casa que já está escuro.”  O 
valor semântico expresso pela conjunção 
coordenativa empregada na sentença anterior é: 
 
a) reflexão 
b) conclusão 
c) oposição 
d) alternância 
e) explicação 
 

Conhecimentos Gerais 
 
06) Atualmente, existem quantos países 
internacionalmente reconhecidos, com 
territórios, governos e relações econômicas 
consolidados: 
 
a) 193 países 
b) 195 países 
c) 220 países 
d) 150 países 
e) 245 países 
 
07) A cultura brasileira, assim como a formação 
étnica do povo brasileiro, é vasta e diversa. São 
elementos característicos da cultura brasileira: 
 

I. Música popular 
II. Literatura 

III. Culinária 
IV. Festas tradicionais nacionais 
V. Festas tradicionais locais 

 
Assinale a alternativa que apresenta as opções 
corretas: 
 
a) Apenas as opções I e III 
b) Apenas as opções II, IV e V 
c) Apenas as opções II, III e V 
d) Apenas as opções I, IV e V 
e) Todas as opções estão corretas 
 
08) Em que ano o Brasil conquistou o último 
título na competição da Copa América: 
 
a) 2015 
b) 2019 
c) 2018 
d) 2008 
e) 2005 
 
09) O Supremo Tribunal Federal (STF) é 
composto por um plenário de ministros e este é 
dividido em duas turmas. Quantos ministros 
compõem cada uma das turmas: 
 
a) Três ministros 
b) Oito ministros 
c) Cinco ministros 
d) Dez ministros 
e) Onze ministros 
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10) Tenta condicionar a mente de maneira a 
levá-la à paz, sabedoria, alegria, serenidade e 
liberdade, tem por objetivo trabalhar o espiritual 
do homem, pois um espírito sadio significa um 
corpo saudável. O texto acima refere-se a 
características de qual religião: 
 
a) Catolicismo 
b) Evangelismo 
c) Candomblé 
d) Budismo 
e) Hinduísmo 
 

Conteúdos Específicos 
 
11) (Informática) Serve como unidade de 
armazenamento permanente, guardando dados 
e programas.  
 
a) HD 
b) Placa-mãe 
c) CPU 
d) Gabinete 
e) USB 
 
12) (Informática) No Word 2019 qual a função do 
SmartArt: 
 
a) Colocar em negrito  
b) Inserir um elemento gráfico 
c) Alterar maiúsculas e minúsculas 
d) Justificar o texto 
e) Mudar cor da fonte 
 
13) Acerca do cuidar e do brincar na Educação 
Infantil é correto afirmar:  
 

I. O cuidar não se resume  aos  cuidados  de 
uma  forma  simplista, é fundamental 
comprometimento, tempo e proximidade por 
parte do educador, no qual deve perceber 
que o outro é um sujeito ativo e capaz, que 
deve ser ouvido e respeitado, sendo um ser 
que necessita desenvolver-se de modo 
pleno e autônomo, ou seja, o cuidar 
necessita construir vínculos entre quem 
cuida e quem é cuidado, envolve 
habilidades em observar as especificidades, 
individualidade, ideias e emoções da 
criança e ajudá-la em todos os seus 
aspectos. 

II. Cuidar envolve questões afetivas, 
biológicas, como alimentação e cuidados 
com a saúde e higiene da criança e que não 
há como ter educação se não há cuidado, 
ou seja, o cuidar é parte integrante da 
educação. 

III. O brincar é uma atividade necessária no 
cotidiano escolar que favorece a autoestima 
da criança, possibilitando que a mesma 
vivencie experiências, o que contribui para 
o seu desenvolvimento, portanto, o 

brincar é   fundamental na vida das crianças 
permitindo que as mesmas se expressem, 
vivencie emoções, possibilitando a troca de 
conhecimentos, interiorizando o mundo que 
a cerca e contribuindo para formação de 
sua identidade. 

 
a) Apenas III está correta 
b) Apenas I e II estão corretas 
c) Apenas II e III estão corretas 
d) Apenas I está correta 
e) I, II e III estão corretas 
 
14) Dragões, mágicos, terras escondidas, 
guerreiras e robôs. À princípio, as histórias que 
permeiam os livros infanto-juvenis podem 
parecer apenas diversão, entretanto, a leitura 
possui papel fundamental na educação infantil e 
na formação social do indivíduo. Além de 
contribuir para o processo de alfabetização e 
construção da linguagem, o ato de ler auxilia a 
criança a compreender o mundo que a cerca, 
colocando-a em contato com novas ideias e 
conhecimentos. Dentre os diversos benefícios e 
incentivos da leitura, estão, exceto: 
 
a) A leitura na educação infantil está muito ligada 

ao processo de alfabetização e de letramento. 
Isso porque a interação com a escrita e as 
imagens possibilita a criança estabelecer 
associações e relações entre as letras e 
símbolos.  

b) Através das diferentes narrativas e personagens, 
os livros ajudam a criança a identificar e 
experienciar diferentes sensações, como medo, 
compaixão, empatia, raiva e alegria. Esse 
processo será fundamental para que ela 
compreenda os seus próprios sentimentos e 
construa a sua própria identidade.  

c) Um dos principais fatores que estimulam as 
crianças a ler é a imposição e a obrigatoriedade, 
desse modo o hábito da leitura torna-se rotina na 
vida da criança. 

d) A leitura também corrobora para a ampliação do 
vocabulário da criança.  

e) O incentivo à leitura deve ocorrer em todos os 
ambientes que a criança frequenta, seja na 
escola, em casa, no parque ou em um shopping. 

 
15) De acordo com a Lei n° 8.069/1990, art. 53, 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, assegurando-se-
lhes:  
 

I. Igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola. 

II. Dever de respeitar seus educadores. 
III. Direito de contestar critérios avaliativos, 

podendo recorrer às instâncias escolares 
superiores. 
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IV. Direito de organização e participação em 
entidades estudantis. 

V. Acesso à escola pública e gratuita, próxima 
de sua residência, garantindo-se vagas no 
mesmo estabelecimento a irmãos que 
frequentem a mesma etapa ou ciclo de 
ensino da educação básica. 

 
a) I, II, III e V estão corretas 
b) I, II, III e IV estão corretas 
c) I, II e IV estão corretas 
d) I, III, IV e V estão corretas 
e) Todas estão corretas 
 
16) De acordo com a Lei n° 8.069/1990, art.  53-A, 
é dever _________________ assegurar medidas 
de conscientização, prevenção e enfrentamento 
ao uso ou dependência de drogas ilícitas:  
 

I. da instituição de ensino  
II. clubes e agremiações recreativas 

III. de estabelecimentos congêneres 
 
a) Apenas III está correto 
b) Apenas I e II estão corretos 
c) Apenas I e III estão corretos 
d) Apenas II e III estão corretos 
e) Todos estão corretos 
 
17) De acordo com a Lei n° 8.069/1990, art. 54, § 
3º, compete ________________ recensear os 
educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a 
chamada e zelar, junto aos pais ou responsável, 
pela frequência à escola. 
 
a) a Intuição de Ensino  
b) ao Poder Público 
c) ao Município 
d) ao Estado 
e) aos Professores  
 
18) São princípios do ensino de acordo com Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB): 
 

I. Garantia do direito à educação e à 
aprendizagem ao longo da vida 

II. Consideração com a diversidade étnico-
racial         

III. Valorização da experiência extraescolar 
IV. Coexistência de instituições públicas e 

privadas de ensino 
V. Respeito à liberdade e apreço à tolerância 

 
a) Apenas I, III e IV estão corretas 
b) Apenas II, III e V estão corretas 
c) Apenas I, II e III estão corretas  
d) Apenas I, II, III e V estão corretas 
e) Todas estão corretas 
 
 

19) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDB), art. 4º, o dever do 
Estado com educação escolar pública será 
efetivado mediante a garantia de, exceto:  
 
a) Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 

(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade. 
b) A educação básica organizada em pré-escola e 

ensino fundamental. 
c) Atendimento educacional especializado gratuito 

aos educandos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades 
ou superdotação, transversal a todos os níveis, 
etapas e modalidades, preferencialmente na 
rede regular de ensino.  

d) Oferta de ensino noturno regular, adequado às 
condições do educando. 

e) Padrões mínimos de qualidade de ensino, 
definidos como a variedade e quantidade 
mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis 
ao desenvolvimento do processo de ensino-
aprendizagem. 

 
20) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDB), art. 12, os 
estabelecimentos de ensino, respeitadas as 
normas comuns e as do seu sistema de ensino, 
terão a incumbência de, exceto:  

 
a) Elaborar e executar sua proposta pedagógica. 
b) Prover meios para a recuperação dos alunos de 

menor rendimento. 
c) Informar pai e mãe, conviventes ou não com 

seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis 
legais, sobre a frequência e rendimento dos 
alunos, bem como sobre a execução da 
proposta pedagógica da escola. 

d) Notificar ao conselho tutelar do município a 
relação dos alunos que apresentem quantidade 
de faltas acima de 25% (vinte e cinco por cento) 
do percentual permitido em lei. 

e) Promover medidas de conscientização, de 
prevenção e de combate a todos os tipos de 
violência, especialmente a intimidação 
sistemática (bullying), no âmbito das escolas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


