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CARGO: AUXILIAR DE SALA 

 

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

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 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 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Atenção! O texto abaixo servirá como subsídio para as questões 1 a 3: 

 

1 - Com relação ao exposto pelo texto temos informações VERDADEIRAS em: 

I – Em “Pai, o relógio tá errado!” há a representação da oralidade observando a construção do 

discurso. 

II – Pelo discurso do pai “Acerta ele” o filho recebeu uma informação que do modo como é 

interpretada torna-se um exemplo de  discurso ambíguo. 

III – Em “Acerta ele” temos um exemplo de pronome pessoal, na palavra em destaque. 
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IV – No último quadrinho materializa-se o sentido: alveje o relógio que se construiu a partir da 

frase “Acerta ele”. 

V – Pelo discurso do pai “Acerta ele” temos a informação clara de que o pai aconselha que o filho 

alveje o relógio.  

a) Apenas as opções I, II e III. 

b) Apenas as opções II e III. 

c) Apenas as opções I, II e IV. 

d) Apenas as opções I, II, III e IV. 

e) Apenas as opções I, III e V. 

2 - Na frase: “Acerta ele”, temos um exemplo de frase que indica o tempo presente. Assinale a 

alternativa na qual apresenta-se respectivamente um verbo conjugado no tempo presente e, o outro no 

tempo futuro:  

a) estou – caíram  

b) lerei – acertarão  

c) tomo - terão 

d) fui – serei  

e) fostes - fumaram 

3 - Em “Acerta ele” o vocábulo em destaque classifica-se como um pronome e está substituindo o 

substantivo: relógio. Em qual alternativa temos outra possibilidade de substituição pronominal 

considerando como referente o substantivo: relógio. 

a) Acertar-me 

b) Acertá-lo 

c) Me acerte 
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d) Acerta eu 

e) Acerta-te  

RACIOCÍNIO LÓGICO 

4 - Um carro com velocidade média de 45 km/h percorre certa distância em 3,4 horas. Nas mesmas 

condições e com velocidade média de 60 km/h, quanto tempo gastará para fazer a mesma distância? 

a) 3h 45min 

b) 3h 05min 

c) 2h 25min 

d) 2h 33min 

e) 2h 55min 

5 - Na construção de uma rodovia foram contratadas duas empreiteiras. Uma das empreiteiras já 

construiu  da rodovia, enquanto que a outra empreiteira já construiu  da mesma. Juntas já 

construíram 95 quilômetros, portanto faltam para concluir a rodovia: 

a) 15 quilômetros 

b) 10 quilômetros 

c) 5 quilômetros 

d) 20 quilômetros 

e) 25 quilômetros 

6 - Um investidor aplicou R$ 25.800,00, em regime de juros simples, à taxa de 2% ao trimestre 

durante um ano. O total de juros auferidos no final do período da operação financeira foi de: 

a) R$ 2.064,00 

b) R$ 2.128,00 

c) R$ 2704,00 

d) R$ 4.274,00 

e) R$ 6.192,00 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

7 - A América Latina vive hoje uma realidade marcada por turbulências econômicas, políticas e 

institucionais: desde o início de 2017, milhares de manifestantes têm ocupado as ruas na Venezuela, 

Brasil, Argentina, Paraguai e Bolívia, em amplos protestos populares, que tiveram como alvos 
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governantes de diferentes perfis políticos. Além dos países citados anteriormente, fazem parte da 

América Latina, EXCETO: 

a) Haiti 

b) Peru 

c) Canadá 

d) Cuba  

e) Colômbia  

8 - Oito vice-presidentes do Brasil já assumiram a presidência devido a algo ocorrido com o titular. 

Nesse sentido, são nomes de vice-presidentes que assumiram a presidência do Brasil, EXCETO? 

a) José Sarney 

b) Itamar Franco  

c) Michel Temer  

d) Fernando Collor de Mello 

e) João Goulart 

9 - Volnei Antônio Schmidt além de ser prefeito eleito de Ipumirim para o mandato 2017-2020 é 

presidente do Conselho de Prefeitos:  

a) do Colegiado Regional de Cultura 

b) do Consórcio Lambari 

c) do Parque Estadual Fritz Plaumann 

d) do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

e) da Diretoria Executiva da AMAUC 
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10 - Recentemente o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, elogiou a iniciativa do G7 de 

destinar 20 milhões de euros para o combate de queimadas na Amazônia. Segundo ele, a ajuda é 

"bem-vinda". O ministro, no entanto, disse que os líderes do G7 também devem trabalhar para liberar 

um crédito que o Brasil tem para receber por sua participação no protocolo de Kyoto. O valor, 

segundo ele, seria de cerca de 2,5 bilhões de dólares. O Protocolo de Kyoto é: 

a) Um tratado de paz assinado pelas grandes potências europeias firmado após a Primeira 

Guerra Mundial. 

b) Um tratado internacional com compromissos mais rígidos para a redução da emissão dos 

gases que agravam o efeito estufa, considerados, de acordo com a maioria das investigações 

científicas, como causa antropogênicas do aquecimento global. 

c) O grupo dos países mais industrializados do mundo, cujas economias, de acordo com o 

Fundo Monetário Internacional (FMI), representam mais de 64% da riqueza líquida global. A 

grande riqueza líquida nacional e índice de desenvolvimento humano (IDH) extremamente 

elevado são algumas das principais características dos membros deste grupo. 

d) Uma declaração de princípios fundamentais para a construção de uma sociedade global no 

século XXI, que seja justa, sustentável e pacífica. 

e) Uma Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

AUXILIAR DE SALA 

11 - A Lei nº 13.146/2015 institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, destinada a 

assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades 

fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania. Segundo o texto 

da Lei, considera-se profissional de apoio escolar: 

a) Pessoa que exerce atividades voluntárias de alimentação, higiene e locomoção do estudante 

com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária, em 

todos os níveis e modalidades de ensino. 

b) Pessoa que exerce atividades pedagógicas e de locomoção do estudante com deficiência e 

atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária, em todos os níveis e 
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modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os 

procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. 

c) Pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção de todos os estudantes e 

atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária, em todos os níveis e 

modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas.  

d) Pessoa que exerce atividades pedagógicas, de alimentação, higiene e locomoção do 

estudante com deficiência física e múltipla e atua em todas as atividades escolares nas quais 

se fizer necessária, em todos os níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e 

privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente 

estabelecidas. 

e) Pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante com 

deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária, em todos os 

níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou 

os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. 

12 - De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), são 

considerados direitos fundamentais das pessoas com deficiência, EXCETO: 

a) Direito à nutrição 

b) Direito à vida 

c) Direito à habilitação e à reabilitação 

d) Direito à saúde 

e) Direito à educação 

13 - Segundo Flávia Neves, Professora de Língua Portuguesa, a produção de um texto cumpre uma 

finalidade comunicativa, visando atingir um determinado receptor. De acordo com a finalidade 

comunicativa será definido o tipo de texto a ser produzido. Assim, conhecer os tipos de texto e as 

principais características de cada tipologia textual é decisivo para uma boa produção textual 

(https://www.normaculta.com.br). 

Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando os tipos de textos com suas 

características: 
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(1) Texto narrativo 

(2) Texto descritivo 

(3) Texto dissertativo  

(4) Texto explicativo  

 

 

 

 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 

a) 1 – 3 – 2 – 4  

b) 3 – 2 – 4 – 1  

c) 4 – 1 – 3 – 2  

d) 2 – 3 – 1 – 4  

e) 2 – 1 – 4 – 3  

14 - Na Base Nacional Comum Curricular - BNCC os Temas Transversais passam a ser denominados 

de Temas Contemporâneos Transversais e estes passam a ser constituídos por seis macroáreas 

temáticas. A inclusão do termo “contemporâneo” e a ampliação das áreas temáticas dos Temas 

Transversais, evidenciam o caráter de atualidade desses temas e sua relevância para a formação 

científica, social e política dos estudantes da Educação Básica, instrumentalizando-os para um maior 

entendimento da sociedade em que vivem (http://basenacionalcomum.mec.gov.br). 

Assinale a alternativa que apresenta as seis macroáreas temáticas que contemplam os Temas 

Contemporâneos Transversais na BNCC: 

a) Meio Ambiente – Economia – Saúde – Cidadania e Civismo – Ciência e Tecnologia – 

Multiculturalismo. 

b) Meio Ambiente - Alimentação – Saúde - Cidadania e Civismo – Ciência e Tecnologia – 

Multiculturalismo. 

c) Meio Ambiente – Economia – Saúde – Brincadeiras – Ciência e Tecnologia – Recreação. 

d) Meio Ambiente – Alimentação – Saúde – Sociedade – Ciência e Tecnologia – Brincadeiras. 

(   ) Usado para apresentar a descrição pormenorizada de 

alguém ou de alguma coisa, fazendo com que o leitor crie uma 

imagem mental do objeto ou ser descrito. 

(  ) Usado para informar o leitor. Esclarece o leitor sobre um 

determinado assunto ou tema, através da exposição rigorosa e 

clara do assunto ou tema.  

(   ) Usado para contar uma história através de uma sequência 

de ações imaginárias ou reais. 

(  ) Usado para instruir o leitor acerca de um procedimento. 

Fornece informações que orientam a conduta do leitor.  



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL Nº 10/2019 – PROCESSO SELETIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM - SC 

10 
 
 

e) Meio Ambiente – Economia – Saúde – Cidadania e Civismo – Ciência e Tecnologia – 

Recreação. 

15 - Considerando a abordagem cognitivista, são características do processo de ensino-aprendizagem: 

I – Aprender implica assimilar o objeto a esquemas mentais. 

II – Um ensino que procura desenvolver a inteligência deverá priorizar as atividades do sujeito, 

considerando-o inserido numa situação social. 

III – O ensino deve estar baseado em proposição de problemas. 

IV – A aprendizagem consiste em aquisição de informações, repetição, reforço e memorização das 

informações adquiridas. 

a) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 

b) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 

c) Apenas as alternativas III e IV estão corretas. 

d) As alternativas I - II e III estão corretas. 

e) As alternativas II – III e IV estão corretas. 

16 - Sobre os Fundamentos e Princípios da Educação Inclusiva e da Educação Especial, fazemos 

destaque a Declaração de Salamanca. A Declaração de Salamanca é um documento resultante da 

Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais e versa sobre os Princípios, Políticas 

e Práticas na Área das Necessidades Educativas Especiais.  

Fundamentada em princípios inclusivos, esta Declaração proclama, EXCETO: 

a) Toda criança tem direito fundamental à educação, e deve ser dada a oportunidade de atingir 

e manter o nível adequado de aprendizagem. 

b)  Toda criança possui características, interesses, habilidades e necessidades de aprendizagem 

que são únicas. 

c) Aqueles com necessidades educacionais especiais devem ter acesso à escola regular, que 

deve acomodá-los dentro de uma Pedagogia centrada na criança, capaz de satisfazer a tais 

necessidades. 

d) Os sistemas de ensino devem ser organizados e os programas aplicados de modo que tenham 

em conta todas as diferentes características e necessidades. 

e) Escolas especiais constituem os meios mais eficazes de combater atitudes discriminatórias e 

de segregação, constituindo-se comunidades acolhedoras, que atendem alunos que não são 

aceitos nas escolas regulares. 
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17 - Segundo Sassaki (2005), quando os princípios da educação inclusiva são corretamente 

implementados, várias medidas de adequações dos sistemas escolares, também são implementadas, 

considerando nestas as seis dimensões da acessibilidade: Acessibilidade Arquitetônica, 

Acessibilidade Comunicacional, Acessibilidade Metodológica, Acessibilidade Instrumental, 

Acessibilidade Programática e Acessibilidade Atitudinal. 

A Acessibilidade ____________________________________ refere-se à eliminação de barreiras 

nos métodos e técnicas de estudo. 

Preencha a lacuna em branco e assinale a alternativa CORRETA: 

a) Acessibilidade Arquitetônica 

b) Acessibilidade Comunicacional 

c) Acessibilidade Metodológica 

d) Acessibilidade Programática 

e) Acessibilidade Atitudinal 

18 - Os alunos com deficiência, matriculados na rede pública de ensino, têm direito aos recursos de 

Tecnologia Assistiva que garantem a sua permanência e participação efetiva no processo de ensino e 

de aprendizagem, viabilizando a sua acessibilidade curricular (POKER; NAVEGA; PETITTO, 

2012). 

Considerando os recursos de acessibilidade na locomoção, cuidados pessoais e alimentação dos 

alunos com deficiência, assinale “V para as sentenças verdadeiras e “F” para as falsas: 

(   ) Recurso de acessibilidade para a locomoção:   

(   ) Recurso de acessibilidade para cuidados pessoais:   
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(   ) Recurso de acessibilidade para alimentação:   

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 

a) V – V – F  

b) V – F – V  

c) F – V – V  

d) F – V – F  

e) V – F – F  

19 - A garantia de uma educação inclusiva e de uma escola para todos tem contribuído para uma 

nova constituição do contexto escolar.  A diversidade humana, cultural, linguística e social tem sido 

uma realidade presente nos contextos de sala de aula. Tal realidade tem requerido uma nova 

organização do trabalho pedagógico de forma a contemplar esta diversidade e garantir a 

aprendizagem e o desenvolvimento de todos os alunos. 

Considerando a perspectiva de uma educação inclusiva, a organização do trabalho pedagógico na sala 

de aula requer: 

I – Diversificação das técnicas, procedimentos e estratégias de ensino e avaliação. 

II – Ajuste dos processos de ensino aprendizagem às características, potencialidades e capacidades 

dos alunos. 

III - Adoção de sistema de comunicação oral, comum a todos os alunos, visto que a língua oral é 

considerada padrão na sociedade ouvinte. 

a) Apenas a alternativa I está correta. 

b)  I e II estão corretas. 

c) II e III estão corretas. 

d) I e III estão corretas. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

20 - A Declaração Universal dos Direitos da Criança é um documento internacional que promove os 

direitos da criança. Foi durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, no ano de 1959, que 

representantes de diversos de países aprovaram a Declaração dos Direitos da Criança. Segundo a 
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declaração, os direitos da criança ou direitos da infância são os direitos humanos voltados para as 

crianças e estão apresentados pela declaração por meio de dez princípios/direitos. 

São considerados direitos da criança/infância, segundo a declaração, EXCETO: 

a) Todas as crianças, independentemente de cor, sexo, língua, religião ou opinião, devem ter os 

direitos garantidos. 

b) Toda criança tem direito à especial proteção para o seu desenvolvimento físico, mental e 

social. 

c) Toda criança tem direito a um nome e a uma nacionalidade. 

d) Toda criança tem direito ao amor e à compreensão por parte dos pais e da sociedade. 

e) Toda criança tem direito à escolha do tipo de escola de acordo com sua deficiência. 

 


