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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     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 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 08h00min com término às 11h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03h00 (três horas). A Prova 

será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

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

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 04 (quatro) 

Raciocínio Lógico (Matemática) 04 (quatro) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 02 (dois) 

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 

Atenção! O texto abaixo servirá de referência para as questões 1 a 4: 

Florianópolis entra na rota dos cruzeiros 

Por Prefeitura Municipal de Florianópolis 

01/03/2018  

A primeira escala teste de cruzeiro em Florianópolis está confirmada para o dia 24 de março, um dia depois do 

aniversário da cidade, no Trapiche de Canasvieiras. Será o maior navio em operação na América do Sul, MSC 

Preziosa da empresa MSC Cruzeiros, que comporta 4.300 passageiros mais 1.300 tripulantes. Desde o ano 

passado, o prefeito Gean Loureiro vinha pleiteando em Brasília esse avanço para o turismo da capital 

catarinense, aguardado há anos pelo trade. 

"Para Florianópolis é muito importante esta nova opção de turismo. Contamos com o envolvimento de todos os 

setores, empresarial e público, nesta conquista. Temos muito orgulho de lançá-la em nossa gestão. É um desejo 

forte da sociedade", afirma Gean. 

Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, o valor deixado, direta e indiretamente, por cada passageiro nas 

cidades onde ocorrem as escalas é em média R$ 460,00 diários. 

1 - Com relação ao fato noticiado é CORRETO afirmar: 

a) Florianópolis, capital catarinense, contará com mais um atrativo turístico a partir do próximo ano. 

b) A conquista dessa nova opção turística, motivada  pelo prefeito Gean Loureiro junto a 

Brasília, foi uma reinvindicação apontada em 2017 pelo comércio local. 

c) A empresa que está a frente desse empreendimento nomina-se MSC Preziosa. 

d) MSC Preziosa será o maior navio em operação na América do Sul com capacidade total de 5.600 

pessoas.  

e) Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, o valor deixado, direta e indiretamente, por 

cada passageiro nas cidades onde ocorrem as escalas é em média R$ 640,00 diários. 
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2 - Observe: “Desde o ano passado, o prefeito Gean Loureiro vinha pleiteando em Brasília esse 

avanço para o turismo da capital catarinense, aguardado há anos pelo trade.” 

Na oração, a palavra em destaque é a forma conjugada do verbo haver na 3.ª pessoa do singular do 

presente do indicativo. Pode indicar tempo passado ou ser sinônimo de existir. Temos ainda a forma 

A que é uma preposição simples.  Pode introduzir um objeto indireto ou indicar tempo futuro. 

Observe as alternativas abaixo e complete-as com Há ou A e em seguida assinale a alternativa que 

apresentar o CORRETO preenchimento. 

I- __________ um empadão de  legumes no forno. 

II - Vou ao médico daqui ________ pouco. 

III- Daqui _______ cinco minutos encontrarei meu filho. 

IV - Eu já sou professora ________ 15 anos. 

a) há – há – há – há  

b) há – há – a – a  

c) a – a – a – a  

d) a – a – a – há   

e) há – a – a - há 

3 - Observe a seguinte oração: "Para Florianópolis é muito importante esta nova opção de turismo. 

Contamos com o envolvimento de todos os setores, empresarial e público, nesta conquista. Temos 

muito orgulho de lançá-la em nossa gestão. É um desejo forte da sociedade", 

Temos o uso das aspas nesta oração porque ... 

a) é a parte mais significativa do texto. 

b) esta indicando a fala do prefeito. 

c) não era possível escrever essa informação em um novo parágrafo.  

d) existem palavras estrangeiras que devem ser compreendidas. 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2018 – PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL - SC 

 

5 
 

e) é uma informação retirada de um outro jornal. 

4 - “É um desejo forte da sociedade”. Visando manter a coerência e a coesão textual a palavra em destaque 

poderia ser substituída, sem alteração de sentido por, EXCETO: 

a) uma ambição 

b) um desejo 

c) um querer 

d) um altruísmo  

e) um anseio 

RACIOCÍNIO LÓGICO (MATEMÁTICA) 

5 - Considere a expressão:  .     

O valor de    para    é: 

a) 95 

b)  

c)  

d)  

e)  

6 - Seja a equação:    .    Resolvendo a equação,  é igual a: 

a) 31 

b) 26 

c) 21 

d) 15 

e) 13 

7 - Em um aviário o abastecimento de água é feito por meio de uma cisterna. Quando cheia a cisterna 

é suficiente para abastecer esse aviário durante a estação mais quente do ano por 16 dias, com 

consumo médio diário de 2.000 litros de água. No inverno o consumo médio diário de água nesse 

aviário diminui para 1.600 litros. Dessa forma, no período do inverno uma cisterna cheia de água 

pode abastecer esse aviário por: 
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a) 18 dias 

b) 21 dias 

c) 23 dias 

d) 19 dias 

e) 20 dias  

8 - Uma determinada área de terra tem a forma de um retângulo. O proprietário adquiriu um  

aplicativo de GPS em seu celular, programou conforme seus objetivos, partiu de um canto do terreno 

e andou 600 metros para contornar todo o terreno. Sabendo que o comprimento do terreno é o triplo 

da largura, a área correspondente a esse terreno é de: 

a) 6.750  

b) 5.625  

c) 22.500  

d) 16.875  

e) 9.375  

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

9 - Em dezembro de 2017 o presidente Temer e ministro da Educação homologaram a Base Nacional 

Comum Curricular. Trata-se de uma grande conquista culminando em um documento norteador das 

práticas educacionais para todo o país.  Diante disso, é importante registrar que o feito histórico 

estará aliado a ______________________________________________ então ministro da Educação. 

a) Marta Suplicy 

b) Içami Tiba  

c) Aloizio Mercadante 

d) Mendonça Filho 

e) Fernando Haddad 

10 - Entre as decisões polêmicas de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, no último 2 de 

março anunciou-se um plano de aumento de tarifas sobre duas importantes matérias-primas para as 

siderúrgicas. Se esse plano se efetivar o Brasil será um dos países mais impactados uma vez que é 

considerado o segundo maior exportador dessa matéria-prima para os EUA. Estamos nos referindo a: 
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Fonte: https://g1.globo.com/economia  

a) alumínio e bauxita 

b) aço e alumínio 

c) aço e carvão mineral 

d) bronze e aço 

e) alumínio e ferro 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

AUXILIAR DE EDUCAÇÃO 

11 - O momento da brincadeira é uma oportunidade de desenvolvimento para a criança. Através do 

brincar ela aprende, experimenta o mundo, possibilidades, relações sociais, elabora sua autonomia de 

ação, organiza emoções. O ato de brincar é fundamental para a formação do indivíduo. Ao brincar, a 

criança, de forma lúdica, vai-se apropriando da realidade, estabelecendo as suas relações sociais e 

utilizando toda a sua corporeidade, nas suas dimensões motora, cognitiva e afetiva. Experimenta, 

assim, novas situações, desafios e aventuras. Considerando o exposto assinale a alternativa que 

expressa o papel do professor na brincadeira: 

a) É preciso que o professor, nos momentos nos quais as crianças brincam, evite jogos que 

possuem regras, como atividades didáticas, pois o brincar não deve estar associado às 

atividades didáticas. 

b) Deve observar e constituir uma visão dos processos de desenvolvimento das crianças em 

conjunto e de cada uma em particular, registrando suas capacidades de uso das linguagens, 

assim como de suas capacidades sociais e dos recursos afetivos e emocionais que dispõem. 

c) Deve, apenas, observar como as crianças ampliam suas capacidades de apropriação dos 

conceitos, dos códigos sociais e das diferentes linguagens. 

d) É preciso que o professor tenha consciência que a brincadeira das crianças é apenas um 

momento recreativo. 

https://g1.globo.com/economia
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e) Deve evitar organizar a base estrutural da brincadeira, evitando a oferta de determinados 

objetos, fantasias, brinquedos ou jogos, da delimitação e arranjo dos espaços e do tempo para 

brincar. 

12 - Através do jogo, a criança compreende o mundo à sua volta, aprende regras, testa habilidades 

físicas, como correr, pular, aprende a ganhar e perder. O brincar desenvolve também a aprendizagem 

da linguagem e a habilidade motora. A brincadeira em grupo favorece alguns princípios como o 

compartilhar, a cooperação, a liderança, a competição, a obediência às regras. O jogo é uma forma da 

criança se expressar, já que é uma circunstância favorável para manifestar seus sentimentos e 

desprazeres. Assim, o brinquedo passa a ser a linguagem da criança. Sobre a utilização de jogos no 

desenvolvimento da imaginação e da criatividade da criança, é correto afirmar que: 

I - Em seu sentido integral, é um eficiente meio estimulador das inteligências. 

II - O jogo é uma estratégia importante para o desenvolvimento cognitivo e emocional da criança. 

Por meio dele, é possível refletir sobre a realidade, a cultura local e, ao mesmo tempo, questionar 

regras e papeis de cada um.  

III - Os jogos ajudam a controlar os impulsos, ajudam na aceitação das regras, que podem ser 

estabelecidas pelos que jogam, e não impostas. 

IV - Os jogos são recursos utilizados no fim das aulas e nos dias em que o conteúdo foi aplicado 

rapidamente. 

É CORRETO o que está contido em: 

a) I; II e III, apenas. 

b) I; II e IV, apenas. 

c) I; III e IV, apenas. 

d) III e IV, apenas. 

e) I e IV; apenas. 
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13 - O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, lei 8069/90, no Capítulo IV, dispõe sobre o 

Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer. No art. 54 do referido documento temos que é 

dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:  

I - Ensino fundamental, facultativo e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na 

idade própria; 

II - Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; 

III - Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na 

rede regular de ensino; 

IV - Atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade. 

As alternativas CORRETAS são:  

a) As alternativas I; II; III e IV 

b) Apenas I; II e III  

c) Apenas a I e II 

d) Apenas I, III e IV 

e) Apenas II; III e IV 

14 - O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, lei 8069/90, no Capítulo IV, dispõe sobre o 

Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer. O art. 56 define que os dirigentes de 

estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de: 

I - Maus-tratos envolvendo seus alunos; 

II- Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares; 

III - Elevados níveis de repetência. 

As assertivas CORRETAS são:  

a) Apenas I e III 

b) Apenas II e III 
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c) Apenas II 

d) Apenas I e II 

e) Todas as alternativas estão corretas 

 

15 - O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/90), no art. 53 afirma que 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 a eles todos os direitos abaixo, 

EXCETO. 

a) Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 

b) Direito de ser respeitado por seus educadores. 

c) Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. 

d) Direito de organização e participação em entidades estudantis. 

e) Acesso à escola particular e gratuita onde o sistema dispuser de vagas ou a critério do 

adolescente. 

 

16 - Desde o início da década de 1970, o interesse pelo aleitamento materno aumentou 

significativamente. O Ministério da Saúde recomenda a amamentação até os dois anos de idade ou 

mais, e que nos primeiros 6 meses, o bebê receba somente leite materno, sem necessidade de sucos, 

chás, água e outros alimentos. Quanto mais tempo o bebê mamar no peito, melhor para ele e para a 

mãe. Depois dos 6 meses, a amamentação deve ser complementada com outros alimentos saudáveis e 

de hábitos da família. Quanto às vantagens do aleitamento materno, analise as afirmativas a seguir: 

I - É bacteriologicamente seguro e sempre fresco. 

II - É menos alergênico do qualquer alimento infantil. 

III - Os bebês que recebem leite materno são mais propensos à superalimentação 

IV - Contém uma variedade de fatores anti-infecciosos e células imunes. 

As alternativas CORRETAS são:  

a) As alternativas I; II; III e IV 

b) Apenas I; II e III  
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c) Apenas a I e II 

d) Apenas I, II e IV 

e) Apenas I e IV. 

17 - Muitos estudiosos buscaram compreender o desenvolvimento infantil, dentre eles um aponta 

que, “O nível de desenvolvimento de uma criança é caracterizado por aquilo que ela consegue fazer 

com a ajuda de outras pessoas”. O pensamento citado corresponde a ideia de:  

a) Vygotsky 

b) Piaget 

c) Wallon 

d) Freud 

e) Freire 

18 - Quando falamos em educação de crianças, podemos salientar duas instituições de extrema 

importância nesse processo: família e escola, com um objetivo único de conduzir a criança 

corretamente para que se torne um adulto responsável com futuro próspero. Considere as possíveis 

ações para aproximar a escola e as famílias: 

I - Produzir dados quantitativos e qualitativos, transformar em informações simples e explicar para 

as famílias em reuniões da escola.  

II - A escola deve considerar a participação da família não só para falar dos problemas. É preciso 

pensar em formas possíveis de diálogo e, consequentemente, de ação.  

III - Os pais devem acompanhar de perto o que está acontecendo no cotidiano da criança, com 

pequenas e grandes ações. Observar a lição de casa, ir a reuniões, arrumar um espaço tranquilo 

para a criança estudar, entre outras ações, são exemplos.  

IV - O papel que a escola possui na construção de parcerias é fundamental, devendo considerar a 

necessidade da família, levando-as a vivenciar situações que lhes possibilitem se sentirem 

participantes ativos nessa parceria. 
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V - O ideal é que pais, professores e comunidade estreitem seus laços e torne a educação um 

processo coletivo. 

Das afirmações, estão CORRETAS:  

a) Somente as afirmações II e III são corretas.  

b) Somente a afirmação III é correta.  

c) Todas as afirmações são corretas.  

d) Somente a afirmação IV é correta.  

e) Somente a afirmação I é correta 

19 - É fundamental que o professor construa vínculos a partir da interação com a criança, através do 

diálogo, respeitando sua individualidade, e percebendo-a como um ser competente. Para que isso 

ocorra é necessário que haja uma abertura por parte do professor para as múltiplas linguagens que 

envolvem o universo infantil. Considera-se que interação entre professor e aluno é determinante na 

construção de todo e qualquer conhecimento, principalmente a qualidade da interação pedagógica no 

sentido de afeto e respeito às experiências vivenciadas em sala de aula. O processo de ensino vai 

além da exposição dos conteúdos, vão de encontro às potencialidades de cada indivíduo, seus 

sentimentos e suas necessidades. Acerca da relação/interação entre professor/adulto e aluno/criança 

na educação infantil, assinale a opção CORRETA.  

a) Essa relação constitui um dos elementos da organização da proposta pedagógica na educação 

infantil, visto que a construção de conhecimentos proposta pela escola gera a relação 

interpessoal, ou seja, a troca de experiências entre os indivíduos.  

b) O diálogo de confiança favorece relações permissivas entre professor e aluno, mas também 

acentua o conflito entre eles.  

c) Para construir uma relação positiva com as crianças, o professor da educação infantil deve 

ignorar os erros cometidos por elas.  

d) A relação do professor com as crianças é sempre amigável graças à índole inócua delas.  
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e) Recomenda-se que o professor da educação infantil trabalhe conteúdos bem simples com as 

crianças, a fim de evitar que elas se frustrem com eventuais resultados negativos. 

20 - De acordo com Piaget, o desenvolvimento humano se dá por estágios dentro do processo 

evolutivo. Cada um desses estágios é caracterizado por formas diferentes de organização mental que 

possibilitam as diferentes maneiras do indivíduo relacionar-se com a realidade que o rodeia. De uma 

forma geral, todos os indivíduos vivenciam esses estágios, porém o início e o término de cada um 

deles pode sofrer variações em função das características da estrutura biológica de cada indivíduo e 

da riqueza (ou não) dos estímulos proporcionados pelo meio ambiente em que ele estiver inserido. 

Por isso mesmo é que "a divisão nessas faixas etárias é uma referência, e não uma norma rígida", 

Assinale a alternativa CORRETA, de acordo com a ordem evolutiva proposta por Piaget.  

a) Motor, concreto e formal. 

b) Sensório motor, pré-operatório, operações concretas e operações formais. 

c) Sensório motor, operatório e concreto. 

d) Operatório formal, concreto e pós-operatório. 

e) Sensório concreto, operatório e pós-operatório. 

 

 


