
 

MUNICÍPIO DE ARVOREDO 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 002/2019 
 

CARGO: AUXILIAR DE CRECHE 
NOME:  INSCRIÇÃO:  RG:  
 

INSTRUÇÕES: 
a) O candidato receberá juntamente com o caderno de provas CARTÃO-RESPOSTA, ambos já identificados com seu nome, 

número de inscrição, nº RG e cargo pretendido; 
b) É dever do candidato conferir seu nome, número de inscrição e cargo se estão corretos e caso contrário alertar o fiscal; 
c) A prova terá duração de 4(quatro) horas, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA. 
d) Este caderno contém um total de 25 (vinte e cinco) questões objetivas, sendo 05 (cinco) questões de Português, 05 

(cinco) questões de Matemática/Raciocínio Lógico, 05 (cinco) questões de Conhecimentos Gerais/Atualidades e 
10(dez) questões de Conhecimentos Específicos; 

e) Cada questão apresenta 4 (quatro) alternativas de resposta e apenas uma resposta correta; 
f) O CARTÃO-RESPOSTA não será substituído, exceto se estiver com problemas de impressão que prejudique seu 

preenchimento; 
g) Assinale, na prova, a alternativa que você julgar correta e, ao final, transcreva as respostas para o CARTÃO-RESPOSTA, 

marcando a quadrícula toda sobre a letra correspondente em cada questão, observando a mesma ordem da prova, 
conforme exemplo a seguir: 

 

h) O candidato deverá apor no CARTAO-RESPOSTA, as suas respostas por questão na ordem de 01 a 25, que será o único 
documento válido para sua correção e sua assinatura; 

i) O CARTÃO-RESPOSTA conterá 40 questões, mas efetuar suas marcações somente até a questão 25. 

Exemplo do modo correto de marcação das respostas:  

 

j) O CARTÃO-RESPOSTA será utilizado para conferência por leitora óptica/scanner para o processamento dos resultados, 
não podendo conter rasuras e ou marcações incorretas diferentes das contidas no exemplo da alínea “g” e alínea “i”; 

k) Caso ocorrer rasura, inexistência de marcação da resposta ou for assinalada mais de uma opção por questão no 
CARTÃO-RESPOSTA, a questão será tida como incorreta e o candidato perderá esta pontuação. 

l) O CARTÃO-RESPOSTA deverá ser assinado na parte de baixo pelo candidato; 
m) Não deixe nenhuma questão sem resposta até a questão 25; 
n) Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar, nem qualquer outro tipo de consulta; 
o) Somente utilize caneta azul ou preta; 
p) O caderno de provas e CARTÃO-RESPOSTA deverão ser entregues aos fiscais na saída; 
q) O candidato, após o término da prova, poderá destacar a parte abaixo na linha pontilhada e levar somente a anotação 

do seu gabarito; 
r) Em caso de dúvida, dirija-se ao fiscal de sala. 

BOA PROVA! 
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ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS PARA O CANDIDATO:  
ATENÇÃO: Esta parte poderá ser destacada pelo candidato somente após o término da prova.  



I - PROVA DE PORTUGUÊS – (05 questões) 
 

 
(Texto) 
 
Choro do poeta atual 
                          Murilo Mendes 
 

Deram-me um corpo, só um! 
Para suportar calado 
Tantas almas desunidas 
Que esbarravam umas nas outras, 
De tantas idades diversas; 
Uma nasceu muito antes 
De eu aparecer no mundo, 
Outra nasceu com este corpo, 
Outra está nascendo agora, 
Há outras, nem sei direito, 
São minhas filhas naturais, 
Deliram dentro de mim, 
Querem mudar de lugar, 
Cada uma quer uma coisa, 
Nunca mais tenho sossego, 
Ó Deus, se existis, juntai 
Minhas almas desencontradas. 
 
QUESTÃO 01. O “choro” expresso no título do poema dá-se, de acordo com o texto: 
 
(A) pelo eu lírico estar aflito com a diversidade de personalidades que está abrigada em seu corpo; 
(B) pelas filhas naturais que o eu lírico afirmou ter no passado; 
(C) pelo desejo de mudança de lugar no mundo; 
(D) pela descrença em Deus. 
 
QUESTÃO 02. A correta classificação do sujeito do verbo destacado na passagem “Há outras, nem sei direito, / São 

minhas filhas naturais,” está na alternativa: 
 
(A) simples; 
(B) desinencial; 
(C) inexistente; 
(D) indeterminado. 
 
QUESTÃO 03. No 4º verso do poema “Que esbarravam umas nas outras, (...)”, o vocábulo “que” exerce a função de: 
 
(A) pronome indefinido 
(B) conjunção integrante 
(C) partícula expletiva 
(D) pronome relativo 
 
QUESTÃO 04. O poema é construído recorrendo a vários recursos estilísticos. Nos dois últimos versos “Ó Deus, se 

existis, juntai / Minhas almas desencontradas” sobressai a figura de linguagem: 
 
(A) catacrese 
(B) antítese 
(C) eufemismo 
(D) hipérbole 
 
  



QUESTÃO 05. Aponte a alternativa que apresenta correta e respectiva classificação semântica dos conectivos 
destacados nos versos “Para suportar calado” e “Ó Deus, se existis, juntai”: 

 
(A) finalidade; causa; 
(B) consequência; causa; 
(C) modo; condição; 
(D) finalidade; condição.  
 
 

II - PROVA DE MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO – (05 questões) 
 

 
QUESTÃO 06. Bento vendeu sua moto por R$6.890,00 com um lucro de 15% sobre o preço de venda. Por quanto 

ele deveria vender para obter um lucro de 30% sobre o preço de custo? 
 
(A) R$6.980,81 
(B) R$7.613,45 
(C) R$7.314,26 
(D) R$6.907,63 
 
QUESTÃO 07. 𝐷𝐸𝐹𝐺 é um quadrado e 𝐶𝐼𝐽 é uma reta que intercepta a diagonal 𝐸𝐺 em 𝐼 e o lado 𝐷𝐸 em 𝐽. 

Sabendo que o ângulo 𝐶𝐼𝐺 = 80°. Determine a medida do ângulo 𝐷𝐽𝐹. 
 
(A) 90º 
(B) 135º 
(C) 85º 
(D) 125º 
 
QUESTÃO 08. Teresa e Germana são candidatas para a vaga de recepcionista em um restaurante italiano que 

abriu no centro da cidade. Sabe-se que: 
 
I. Os candidatos estavam dispostos em fila indiana; 
II. Há 8 pessoas entre Teresa e Germana; 
III. Teresa está exatamente no meio da fila (há o mesmo quantitativo de pessoas na frente e atrás dela); 
IV. O quantitativo de pessoas que está à frente de Germana é o triplo do número de pessoas que está atrás dela. 
 
Qual o número total de candidatos para esta vaga? 
 
(A) 41 candidatos 
(B) 37 candidatos 
(C) 59 candidatos 
(D) 23 candidatos 
 
QUESTÃO 09. Um boleto referente ao Alvará 2019 (cota única) de um estabelecimento, com vencimento para 

29/11/2019, possui valor nominal de R$563,00. Se o pagamento for efetuado até o dia 11/11/2019, o valor 
a ser cobrado será R$512,33. Qual o percentual do desconto concedido? 

 
(A) 11% 
(B) 7% 
(C) 9% 
(D) 13% 
 
  



QUESTÃO 10. Um número natural par, quando dividido por seu antecessor, deixa resto igual 1. Sabe-se que o 
número 84, quando dividido por 83, deixa resto 1. O próximo número natural que, divido por 83, deixa resto 
1 é o 167. Seguindo esta sequência 84, 167, 250, ..., qual é o 38º número natural que deixa resto 1 quando 
dividido por 83. 

 
(A) 3.155 
(B) 5.555 
(C) 4.163 
(D) 2.187 
 
 

III - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES – (05 questões) 
 

 

QUESTÃO 11. A Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Bombinhas–Setur recebeu, em 2017, 
uma exposição com informações e imagens da biodiversidade encontrada na Reserva Biológica Marinha do 
Arvoredo, uma unidade de conservação federal, gerida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio).  

A ação foi uma parceria da Setur Bombinhas com o ICMBio.  
Localizada em Bombinhas, possui uma área de 17.300 hectares, com diversas ilhas, relacionadas abaixo. 
 
Assinale a alternativa incorreta: 
 

(A) Ilha Arvoredo e Deserta 
(B) Ilha Galé e Calhau de São Pedro  
(C) Ilha do Macuco e do Mel 
(D) Grande área marinha que circunda esse arquipélago.  
 

QUESTÃO 12.  Pela Lei Municipal 8.524, de 09 de janeiro 1992, Arvoredo deixou de ser distrito e passou a ser 
município. Anteriormente, a que município Arvoredo pertenceu? Assinale a alternativa correta: 

 

(A) Chapecó. 
(B) Seara. 
(C) Xavantina. 
(D) Xanxerê. 
 

QUESTÃO 13. Segundo a prefeitura de Arvoredo, existe no município uma área de 400 hectares reflorestada com 
plantação de eucalipto e que a vegetação original de Arvoredo é formada por cedro, ________ cabriúva e 
___________. Uma das medidas utilizadas para recuperar a vegetação é reflorestar. 

 

Completa corretamente as lacunas do texto a alternativa? 
 

(A) Angico e bracatinga. 
(B) Araucária e acácia-negra. 
(C) Paineira-rosa e cambuí. 
(D) Ipê-da-serra e grápia. 
 

QUESTÃO 14. A Guerra dos Farrapos, movimento que durou 10 anos no Rio Grande do Sul, o mais longo da 
história do Brasil, teve, corretamente, como motivo, a alternativa: 

 

(A) Insatisfação dos fazendeiros e comerciantes contra o presidente nomeado pelo poder central e a miséria da 
população. 

(B) A disputa pela exploração das minas de ouro recém-descobertas na região sul do país. 
(C) Os altos impostos cobrados sobre os produtos rio-grandenses. Também simpatizavam com ideais 

republicanos e buscavam maior autonomia. 
(D) Repúdio aos problemas de colonização na região, grupos de revoltosos tomaram várias cidades, expulsaram 

companhias grileiras e seus jagunços, exigindo que novas autoridades assumissem o comando. 
 

  



QUESTÃO 15. Conflito ocorrido entre sertanejos e as forças do Estado, incluindo exército e polícias de Santa 
Catarina e do Paraná, no planalto fronteiriço destes estados, entre 1912 e 1916. A luta pela terra, a 
resistência ao Coronelismo e a reação ao deslocamento compulsório de populações nacionais pela 
construção de uma linha férrea levaram à morte mais de 10 mil pessoas, a maioria civis atingidos pelo cerco 
militar, pelos combates, pela fome e epidemias. 

 

Assinale corretamente o nome do conflito: 
 

(A) Guerra do Porecatu. 
(B) Revolta do Vintém. 
(C) Cerco da Lapa. 
(D) Guerra do Contestado. 
  
 

IV - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – (10 questões) 
 

 
QUESTÃO 16. A tendência ___________________ caracteriza-se por centralizar no aluno, considerado como ser 

ativo e curioso. Dispõe da ideia de que ele só irá aprender fazendo, valorizam-se as tentativas experimentais, 
a pesquisa, a descoberta, o estudo do meio natural e social. Aprender torna-se uma atividade de descoberta, 
é uma autoaprendizagem. 

 

Qual a alternativa que completa corretamente a lacuna do texto? 
 

(A) Progressista Libertadora. 
(B) Liberal Renovadora Progressiva. 
(C) Progressista Libertária. 
(D) Liberal Tradicional. 
 

QUESTÃO 17. Quando se refere a palavra currículo o que vem em mente é um conceito variado e diverso que 
leva a questionar a questão da seleção do currículo escolar a ser seguido na educação infantil. Considerando 
o currículo como um programa de conteúdos de disciplinas a serem seguidos, podemos encontrar um amplo 
campo de interpretação. 

 

I. É nítido que os responsáveis diretos em relação à aplicação dos currículos na sala de aula, são dos 
professores. 

II. O ideal é que as experiências vividas na sala de aula, contribuam para a geração de um processo inconstante 
de revisão das programações dos ciclos de Educação Infantil e do projeto curricular. 

III. O objetivo de um currículo bem planejado é no sentido de que decida a melhor oferta cultural que o sistema 
educacional possa apresentar aos alunos, priorizando as necessidades existentes. 

IV. O exercício de planejar, é considerado como um processo comum que abrange diversos aspectos que vem 
desde o sistema social até o aluno. 

 

Está correto o que se afirma em: 
 

(A) I,  II e III. 
(B) II e IV apenas. 
(C) II,   III e IV. 
(D) I e III apenas. 
 

QUESTÃO 18: Esse documento é a espinha dorsal da instituição educativa, em seu eixo precisam estar atrelados 
muitos elementos, entre eles: equipe gestora, discentes, docentes, comunidade, assistentes e demais atores 
envolvidos no processo educacional. Todos trabalhando, sabendo onde estão e aonde pretendem chegar. 

 

O texto acima refere-se: 
 

(A) Aos Parâmetros Curriculares Nacionais. 
(B) Ao Plano Nacional de Educação. 
(C) Ao Projeto Político-Pedagógico. 
(D) Aos Temas Transversais. 



QUESTÃO 19: Sabemos que o docente exerce papel fundamental da formação humana, pois ele age como 
mediador do conhecimento científico acumulado, historicamente, sem se esquecer de trazer o âmbito social 
do discente permitindo-o reconhecer-se, em meio à sociedade, e de todas às necessidades que estão 
presentes em sua volta. 

 
Desta forma ___________________ torna-se uma ferramenta imprescindível para a realização plena de trabalho 
docente, pois ela agregará todos os valores morais, conduta, comprometimento, o que implica na reflexão diária 
que a docência necessita para se renovar e inovar cada dia mais.  
 

Completa corretamente a lacuna do texto a alternativa: 
 

(A) Ética. 
(B) Avaliação. 
(C) Proposta Pedagógica. 
(D) Didática. 
 

QUESTÃO 20. Analise as afirmativas a seguir sobre as brincadeiras na Educação Infantil, coloque “V” para 
verdadeiro e “F” para falso. Posteriormente, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 

I. (__) O brincar é uma forma de comunicação, é por meio das brincadeiras que as crianças desenvolvem atos 
do seu dia a dia, seja ela com dramatizações que imitam o mundo dos adultos, jogos, o faz de conta, com 
palavras, ou seja, não importa o tipo de brincadeira, a criança sempre vai estar adquirindo habilidades 
criativas, sociais, intelectuais e físicas. 

II. (__) De acordo com Piaget, a brincadeira é entendia como atividade social da criança, cuja natureza e origem 
específicas são elementos essenciais para a construção de sua personalidade e compreensão da realidade 
na qual se insere. 

III. (__) A criança que brinca pode ser mais feliz, realizada, espontânea, alegre, comunicativa, entre outras 
características positivas que auxiliam no desenvolvimento infantil. 

IV. (__) Vygotsky, diz que a atividade lúdica é o berço obrigatório das atividades intelectuais da criança, sendo 
por isso, indispensável à prática educativa. 

 

(A) V  -  F  -  V  -  V 
(B) V  -  F  -  V  -  F 
(C) F  -  F  -  V  -  V 
(D) F  -  V  -  V  -  F 
 

QUESTÃO 21. De acordo com a Lei 9.394/96, LDB, artigo 27. Os conteúdos curriculares da educação básica 
observarão, ainda, as seguintes diretrizes. 

 

I. Adequação à natureza do trabalho pedagógico. 
II. Consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento. 
III.  Orientação para o trabalho. 
IV. Promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não-formais. 
 

Está correto o que se afirma em: 
 

(A) I e II apenas. 
(B) I,  III e IV. 
(C) II,  III e IV. 
(D) I e IV apenas. 
 

QUESTÃO 22. De acordo com o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 64. 
 Ao adolescente até ___________________ de idade é assegurada bolsa de aprendizagem. 
 
Completa corretamente a lacuna do texto a alternativa. 
 

(A) quatorze anos. 
(B) doze anos. 
(C) dezesseis anos. 
(D) quinze anos. 



 
QUESTÃO 23. Conforme a Constituição Federal de 1988, artigo 21. Compete à União: 
 
I. Manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. 
II. Assegurar a defesa nacional. 
III. Legislar sobre normais gerais observando os princípios desta Constituição. 
IV. Organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional. 
 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) II e III apenas. 
(B) I, III e IV. 
(C) III e IV apenas. 
(D) I, II e IV. 
 
QUESTÃO 24. De acordo com o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 83. 
 Nenhuma criança ou adolescente menor de ___________________ poderá viajar para fora da comarca 
onde reside desacompanhado dos pais ou dos responsáveis sem expressa autorização judicial. 
 Completa corretamente a lacuna do texto a alternativa. 
 
(A) 17 (dezessete) anos. 
(B) 16 (dezesseis) anos. 
(C) 14 (quatorze) anos. 
(D) 15 (quinze) anos.  
 
QUESTÃO 25. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 23. 
 É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
(A) Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. 
(B) Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 
(C) Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem. 
(D) Reduzir as desigualdades sociais e regionais. 
 


