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CARGO: AUXILIAR DE EDUCAÇÃO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D      

 2   A   B   
 

  D 
 

 

 

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

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h30min com termino às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03 (três) horas. A Prova será 

composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 04 alternativas (a, 

b, c, d), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Raciocínio Lógico 03 (três) 

Conhecimentos Gerais / Atualidades 04 (quatro) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões 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 e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

1 - Assinale a alternativa na qual a palavra em destaque introduz uma ideia de adversidade: 

a) Os meninos estão felizes porque encontraram o tesouro encantado. 

b) A adolescente estudou durante semanas contudo não obteve êxito na prova final. 

c) As circunstâncias fazem ou descobrem os grandes homens. 

d) Aqueles cães não mordem e ladram muito. 

2- Assinale a alternativa na qual todas as palavras estejam grafadas corretamente: 

a) êxito – estensão – verdadero – chuchu – capuz   

b) onbreiro –  saldação – horível – úmido – saudade 

c) mexerico – enxente – aerroporto – onça – alface 

d) vermelho – família – exceção – hesito – poupança   

3- Leia o excerto com atenção e assinale a alternativa que apresenta uma informação correta referente 

à palavra em destaque. 

“Nesta segunda-feira, 13, o jornalista catarinense Vitor Hugo Brandalise lança o livro-reportagem 

O Último Abraço - Uma História Real sobre Eutanásia no Brasil, na Livros & Livros Livraria e 

Papelaria, a partir das 18h. O último abraço conta a história de Nelson Golla, de 74 anos, que não 

suportou ver Neusa, sua companheira por mais de 50 anos, debilitada após sofrer dois Acidentes 

Vasculares Cerebrais (AVCs). Ele decidiu por tirar a própria vida e a dela com explosivos 

amarrados ao corpo, em um abraço de despedida. Nelson sobreviveu, aguarda julgamento e pode 

responder por homicídio qualificado. Em sua defesa, familiares, amigos e vizinhos escreveram 

cartas à Justiça atestando que o ocorrido foi um ato de amor. ( Fonte:  Diário Catarinense, 

13/03/2017) 

a) O vocábulo em destaque é um pronome e está substituindo a palavra VIDA; 

b) O vocábulo em destaque é um pronome e está substituindo a palavra NEUSA; 
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c) O vocábulo em destaque é um pronome e está substituindo a palavra HISTÓRIA; 

d) O vocábulo em destaque é um pronome e está substituindo a palavra PAPELARIA. 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

4 - Uma companhia telefônica cobra uma taxa de assinatura de R$ 45,00 mensais, mais R$ 0,20 por 

cada pulso excedente à franquia, que é de 300 pulsos. O valor que o assinante irá pagar se utilizar 550 

pulsos é de:  

a) R$ 155,00 

b) R$ 105,00 

c) R$ 95,00 

d) R$ 75,00 

5 - Seja a equação:   . O valor de  é: 

a) 2 

b) 4 

c) 8 

d) 10  

6 - Sete máquinas produzem 1 428 peças em um dia de trabalho. Considerando-se o mesmo período, a 

quantidade de peças que seriam produzidas por cinco máquinas de desempenho igual às anteriores é de: 

a) 1 020 

b) 1 050 

c) 1 120 

d) 1 200 

CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES 

7 - Analise as frases abaixo e assinale a opção correta. 

I - A água tem importância fundamental para a vida na Terra e para a economia de todos os países 

envolvendo diversos setores como indústria, agricultura, pecuária, lazer e uso doméstico, sendo 

compromisso de todos os cuidados e preservação deste bem de valor incalculável. 

II - Porém, como o Brasil possui uma das maiores redes hidrográficas do mundo e extensas 

reservas de água subterrânea, os brasileiros tem acesso irrestrito e contínuo à água e estão fora do 

grupo de povos que precisam preservá-la. 
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a) I e II estão corretas 

b) I está correta e II está errada 

c) I e II estão erradas 

d) I está errada e a II está correta 

8 - Quais são os municípios da microrregião do Alto Uruguai Catarinense que fazem divisa com o 

Município de Lindóia do Sul 

a) Ipumirim, Irani e Arabutã 

b) Concórdia, Irani e Chapecó 

c) Concórdia, Ipumirim e Ponte Serrada 

d) Irani, Ipumirim e Concórdia 

9 - Assinale as frases sobre a história de Lindóia do Sul como Verdadeiras ou Falsas. Após marque a 

sequência correta. 

(   ) Conta-se que o nome do Município de Lindóia do Sul originou-se quando os desbravadores, 

diante da paisagem do Rio Engano, exclamaram: “Lindo! Olha!” 

(   ) A colonização de Lindóia do Sul iniciou com a vinda de imigrantes italianos e alemães que 

fugiam da I Guerra Mundial. 

(    ) O Município de Lindóia do Sul faz parte do chamado Vale da Produção devido ao destaque 

no estado na produção de grãos. 

(   ) A emancipação de Lindóia do Sul foi no ano de 1990, desmembrando-se do Município de 

Concórdia. 

(   ) A principal atividade econômica na época da colonização foi a extração de madeira e a 

agricultura. 

a) V, F, F, V, V 

b) V, V, F, V, F 
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c) V, F, V, V, F 

d) V, F, V, V, V 

10 - ONG é a sigla de Organização Não Governamental. Nas frases abaixo somente uma é falsa no 

que se refere à OnGs. Assinale-a:  

a) OnGs são organizações sem fins lucrativos, criadas por iniciativa popular, e suas ações são 

desenvolvidas através de trabalho voluntário, em sua grande maioria. 

b) As OnGs são isentas de documentação legal como Estatuto e Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas - CNPJ.  

c) Muitas OnGs defendem o meio ambiente como por exemplo o Greenpeace e a SOS Mata 

Atlântica. 

d) OnG faz parte do chamado Terceiro Setor da sociedade com a finalidade de complementar 

os serviços de ordem pública, entre outros. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

AUXILIAR DE EDUCAÇÃO 

11 - Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI), 1998, p.23, na 

instituição de educação infantil, pode-se oferecer às crianças condições para as aprendizagens que 

ocorrem nas brincadeiras e aquelas advindas de situações pedagógicas intencionais ou aprendizagens 

orientadas pelos adultos. É importante ressaltar, porém, que essas aprendizagens, de natureza diversa, 

ocorrem de maneira integrada ao processo de: 

a) desenvolvimento físico 

b) desenvolvimento motor 

c) desenvolvimento lúdico 

d) desenvolvimento infantil 

12 - Na parte introdutória do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI), 

1998 define-se que as crianças possuem uma natureza singular, que as caracteriza como seres que 

sentem e pensam o mundo de um jeito muito próprio. Nas interações que estabelecem desde cedo 
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com as pessoas que lhe são próximas e com o meio que as circunda, as crianças revelam seu esforço 

para compreender o mundo em que vivem. O profissional da educação que trabalha com crianças 

pequenas pode observar os anseios e desejos dos pequenos por meio: 

a) das brincadeiras  

b) da vestimenta 

c) da participação da família  

d) da alimentação 

13 - Com relação aos jogos e brincadeiras é CORRETO afirmar: 

I - As brincadeiras e jogos envolvem a descoberta e a exploração de capacidades físicas e a 

expressão de emoções, afetos e sentimentos. 

II - A partir dos três anos, aproximadamente, os jogos com movimento são fonte de prazer, alegria 

e possibilidade efetiva para o desenvolvimento motor e rítmico. 

III - Deve-se cuidar para que os jogos e brinquedos não estimulem a imitação gestual mecânica e 

estereotipada que, muitas vezes, se apresenta como modelo às crianças. 

IV - A oferta permanente de atividades diversificadas em um mesmo tempo e espaço é uma 

oportunidade de propiciar a escolha pelas crianças. Organizar, todos os dias, diferentes atividades, 

tais como cantos para desenhar, para ouvir música, para pintar, para olhar livros, para modelar, 

para jogos de regras etc., não auxilia o desenvolvimento da autonomia. 

V- Alguns jogos e brincadeiras de parque ou quintal, envolvendo o reconhecimento do próprio 

corpo, o do outro e a imitação, podem se transformar em atividades da rotina.  

a) Todas as alternativas estão corretas 

b) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas; 

c) Apenas as alternativas I, II, III e V estão corretas; 

d) Apenas as alternativas II e III estão corretas; 

14 - Assinale a sentença na qual as palavras, na ordem dada, completam corretamente a sentença: 
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“A criança como todo ser humano, é um sujeito _______________e histórico e faz parte de uma 

organização _________________que está inserida em uma_________________________, com 

uma determinada cultura, em um determinado momento_____________________________. É 

profundamente marcada pelo meio social em que se desenvolve, mas também o marca. A criança 

tem na família, biológica ou não, um ponto de ________________ fundamental, apesar da 

multiplicidade de interações sociais que estabelece com outras instituições sociais.” (RCNEI, vol. 

1, 1998, p. 21). 

a) físico – governamental – família – social – partida  

b) social  – governamental – família – histórico – partida 

c) social – familiar – sociedade – histórico – referência  

d) físico – filantrópica – cultura – social – referência  

15 - Assinale a alternativa que aponta elementos fundamentais para o processo de desenvolvimento 

e aprendizagem das crianças na Educação Infantil: 

a) a alfabetização, a troca de fralda e a amamentação 

b) o lúdico, o movimento e a alfabetização 

c) o soninho, a troca de fralda e a alimentação 

d) o lúdico, o movimento e as brincadeiras 

16 - Segundo Piaget no Estágio sensório-motor é onde se inicia o desenvolvimento das coordenações 

motoras, ou seja, a criança aprende a diferenciar os objetos do próprio corpo. Essa é a fase em que a 

criança não fica parada, ela mexe em tudo, explora e é muito curiosa. Já consegue segurar algo para 

comer ou beber, mas ainda não consegue distinguir bem o uso desses objetos, podendo usá-los 

também para brincar. Essas características estão vinculadas a crianças de qual faixa etária?  

a) do zero até os dois anos de idade 

b) dos dois até os quatro anos de idade 

c) dos dois aos sete anos de idade 

d) a partir dos três anos de idade 
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17 - A partir dos 6 meses, o sistema digestivo da criança já está mais maduro, e o organismo é mais 

forte para enfrentar eventuais infecções ou alergias causadas por novos alimentos. Nesse caso, 

recomenda-se que: 

a) O bebê alimente-se, indistintamente, com aquilo que for servido aos demais membros da 

família.  

b) A alimentação seja feita exclusivamente com o leite materno.  

c) Que no café da manhã seja oferecida maça raspada, no almoço banana amassada e no jantar 

creme de aveia. 

d) Aos poucos, o bebê comece a comer frutas amassadas e raspadas e, gradativamente, passe 

para as papinhas salgadas, primeiro no almoço e depois no jantar.  

18 - O Estatuto da Criança e do Adolescente deliberado pela Lei 8.069 de 1990 e alterações, prevê 

em seu artigo 58 que no processo educacional respeitar-se-ão os valores 

__________________________, __________________________ e _______________________ 

próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade da criação e 

o acesso às fontes de cultura. As palavras que completam, respectiva e corretamente, estão na 

alternativa:  

a) morais, religiosos e físicos  

b) culturais, artísticos e históricos  

c) religiosos, artísticos e familiares 

d) físicos, artísticos e educativos 

19 - “Para as crianças que ainda não andam sozinhas, é fundamental que se pense no local onde serão 

acomodadas. Se forem mantidas em berços, por exemplo, terão mais dificuldade para comunicar-se 

do que se forem acomodadas em colchões ou almofadas espalhadas pelo chão de onde possam se 

enxergar mais facilmente, arrastar-se em direção ao parceiro, emitir balbucios ou sorrisos. A 

estruturação do espaço em áreas menores, o que possibilita mais intimidade e segurança, tende a ser 

fator facilitador.” (RCNEI, 1998, vol.2, p.32). 

O excerto apresentado refere-se a:  
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a) Auto-estima 

b) Faz-de-conta 

c) Cuidados 

d) Interação 

20 - A fonte original da identidade está naquele círculo de pessoas com quem a criança interage no 

início da vida. Em geral a _________________________é a primeira matriz de socialização. Ali, 

cada um possui traços que o distingue dos demais elementos, ligados à posição que ocupa (filho mais 

velho, caçula etc.), ao papel que desempenha, às suas características físicas, ao seu temperamento, às 

relações específicas com pai, mãe e outros membros etc 

a) família 

b) professora 

c) escola 

d) mamadeira  

 


