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CARGO: AUXILIAR DE SALA 

 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO  

Devido a declaração de pandemia da Organização Mundial de Saúde datada de 30 de janeiro 

de 2020, em decorrência da Infecção Humana provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), 

serão adotadas medidas de proteção à infecção aos candidatos, fiscais de sala, corredor e 

organização, de acordo com a Portaria SES nº 714/2020 e as normas estabelecidas nas unidades 

de ensino que serão utilizadas para a aplicação da prova. 

 

É obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes do local da prova. 

 

 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 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 
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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 03h00min (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; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 04 (quatro) 

Raciocínio Lógico (matemática) 03 (três) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 03 (três) 

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 

As questões de 01 a 04 dizem respeito ao Título de uma reportagem. Leia-o atentamente antes de 

respondê-las. 

 

           (Título da reportagem) 

 

(Fonte adaptada: https://www.g1.com.br>Acesso em 19 de outubro de 2021) 

01 – A partícula “que” exerce a seguinte função morfológica: 

a) Conjunção integrante. 

b) Conjunção adversativa. 

c) Pronome relativo. 

d) Preposição. 

e) Conjunção concessiva. 

 

02 – Os dois pontos (:) utilizados no título da reportagem foram empregados para: 

a) Isolar as orações adjetivas explicativas. 

b) Dar um esclarecimento. 

c) Indicar o término de uma frase declarativa de um período simples. 

d) Indicar uma pergunta direta. 

e) Marcar o fim de qualquer enunciado com entonação exclamativa, que normalmente exprime 

admiração, surpresa, assombro, indignação etc. 

 

03 – O verbo “têm” empregado na reportagem está concordando com o seu sujeito: 

a) “Evasão escolar”. 

b) “Ensino remoto”. 
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c) “Pesquisas”. 

d)  “O problema”. 

e) “Educadores”. 

 

04 – A palavra “particularmente”, empregada na reportagem, exerce função morfológica de: 

a) Adjetivo. 

b) Conjunção. 

c) Preposição. 

d) Advérbio. 

e) Pronome. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO (MATEMÁTICA) 

05 – Assinale a alternativa que representa o rendimento mensal de uma aplicação de mil reais a juros 

simples de 1,5% ao mês: 

a) R$ 30,00. 

b) R$ 20,00. 

c) R$ 15,00. 

d) R$ 25,00. 

e) R$ 10,00. 

 

06 – Assinale a alternativa que representa corretamente o volume do cubo a seguir: 

 

a) 125 m³ 

b) 10 m³ 

c) 100 m³ 

d) 130 m³ 

e) 120 m³ 
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07 – Se João demora 3 horas para fazer um bolo, considerando a mesma proporção, é correto afirmar 

que ele fará 10 bolos em: 

a) 1 dia e 5 horas. 

b) 30 horas. 

c) 20 horas. 

d) 1 dia e 4 horas. 

e) 24 horas. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

08 – A emancipação política de Arabutã ocorreu no ano de 1991, na data: 

a) No dia 1 de Fevereiro. 

b) No dia 4 de outubro. 

c) No dia 15 de novembro. 

d) No dia 30 de julho. 

e) No dia 12 de Dezembro. 

 

09 – O Kerb Fest que ocorre em Arabutã (SC), no qual se comemora a fundação da Igreja do 

município. Esta ocasião é particularmente conhecida por sua gastronomia, que foi responsável para 

que o município recebesse o título de: 

a) Capital Nacional da Cerveja. 

b) Capital Catarinense do Ceviche. 

c) Capital Nacional da Guaca Mole. 

d) Capital Catarinense da Cuca. 

e) Capital Estadual da Paella. 

 

10 – A instituição responsável por trabalhar com o patrimônio cultural de Santa Catarina, com ações 

efetivas na área museal, tombamentos de edificações e objetos com valor histórico-cultural, entre 

outras ações é: 

a) Instituto Histórico e Geográfico Catarinense (IHGC). 

b) Fundação Catarinense de Cultura (FCC). 

c) Ministério da Cultura e Turismo. 

d) Secretaria Estadual do Patrimônio Histórico. 

e) Secretaria de Museus e Cultura de Santa Catarina. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

AUXILIAR DE SALA 

11 – Ao chegar na escola, a criança já apresenta algumas visões particulares a respeito da realidade 

em que está inserida, desenvolvendo a partir desta as interações que ela estabelece com o meio de 

forma sensorial, afetiva, cognitiva primariamente de forma pouco elaborada. Este tipo de percepção 

anterior à escola se refere ao(s): 

a) Preconceitos. 

b) Visão estigmatizada de mundo. 

c) Relação abstrata com a realidade. 

d) Conhecimentos prévios. 

e) Concepção ilusória. 

 

12 – O estudo do desenvolvimento e da aprendizagem se baseia na consideração de alguns fatores 

que influenciam tal processo. Desse modo, considere: 

I – O fator hereditário pode ser definido como a carga genética presente no indivíduo. 

II – A maturação neurofisiológica pode ser considerada como responsável por determinar certos 

padrões comportamentais. 

III – O crescimento orgânico consiste no conjunto de influências e estimulações ambientais que 

podem modificar certos padrões comportamentais do indivíduo. 

Dos itens acima: 

a) Apenas os itens II e III estão corretos. 

b) Apenas os itens I e II estão corretos. 

c) Todos os itens estão corretos. 

d) Apenas o item I está correto. 

e) Apenas o item III está correto. 

 

13 – A chamada segunda infância é o termo relativo ao desenvolvimento ocorrido entre os 3 e 6 anos 

de idade. A respeito desta etapa é correto afirmar: 

a) A preferência pelo uso de uma das mãos aparece, juntamente com habilidades motoras. 

b) O crescimento físico nesta fase é o mais rápido de todo o ciclo vital. 

c) A vulnerabilidade a influências ambientais é grande. 

d) Surgem as primeiras habilidades motoras. 

e) A noção de eu se forma ao se separar da percepção dual com a mãe. 
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14 – O desenvolvimento psicomotor é essencial nos primeiros anos de infância, sendo uma das bases 

da educação infantil. Por exemplo, é possível desenvolver por meio de pintura de desenhos e 

estímulo do uso de lápis e caneta as seguintes habilidades psicomotoras: 

a) Motricidade ampla e afetividade. 

b) Letramento e alfabetização. 

c) Lateralidade e motricidade fina. 

d) Pensamento abstrato e pensamento racional. 

e) Arco reflexo e reflexo instantâneo. 

 

15 – Leia o trecho a seguir: 

“O pensador _____________________ defende que o papel do professor na sala de aula é atuar de 

forma a estimular o conhecimento e a criatividade, por meio de situações de aprendizagem e da 

organização do ambiente social, impulsionando processos internos de mediação em cada aluno.” 

Assinale a alternativa que completa a lacuna corretamente: 

a) Jean Piaget. 

b) Emilia Ferreiro. 

c) Henri Wallon. 

d) Lev Vygotsky. 

e) Jussara Hoffman. 

 

16 – O artigo n° 11 da Resolução CNE/CP Nº 2, de 22 de dezembro de 2017, afirma que a BNCC 

destinada aos anos iniciais do Ensino Fundamental necessita se articular com as experiências vividas 

na Educação Infantil. De modo que é necessário: 

I – Prever uma progressiva sistematização dessas experiências quanto ao desenvolvimento de 

novas formas de relação com o mundo, novas formas de ler e formular hipóteses sobre os 

fenômenos, de testá-las, refutá-las, de elaborar conclusões, em uma atitude ativa na construção de 

conhecimentos. 

II – A ação pedagógica deve ter como foco a alfabetização durante todo o ensino fundamental, de 

modo que se garanta aos estudantes a apropriação do sistema de escrita alfabética, a compreensão 

leitora e a escrita de textos com complexidade adequada à faixa etária dos estudantes. 

III – Os currículos e propostas pedagógicas devem prever medidas que assegurem aos estudantes 

por fases de aprendizagens ao longo do Ensino Fundamental, de modo que cada etapa possa ser 

desenvolvida como um percurso paralelo com o desenvolvimento biopsicossocial. 
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Dos itens acima: 

a) Todos os itens estão corretos. 

b) Apenas o item I está correto. 

c) Apenas os itens II e III estão corretos. 

d) Apenas o item II está correto. 

e) Apenas os itens I e III estão corretos. 

 

17 – O artigo n° 14 da Resolução CNE/CP Nº 2, de 22 de dezembro de 2017 descreve que a BNCC, 

no Ensino Fundamental, é organizada em Áreas do Conhecimento. São elas: 

a) Linguagens, matemática, Ciências da Natureza, Ciências humanas e Ensino Religioso. 

b) Linguagens e Códigos, Ciências Humanas e suas tecnologias, Ciências da Natureza e suas 

tecnologias. 

c) Ciências Humanas, Ciências Exatas e Ciências Biológicas. 

d) Linguagens, Humanidades, Ciências da Natureza e Ensino religioso. 

e) Humanidades, ciências biológicas, Línguas portuguesa e estrangeira. 

 

18 – A educação inclusiva atua no sentido de incluir todos os alunos no mesmo processo de ensino-

aprendizagem, impedindo a segregação, com a finalidade de atender a todos de forma igualitária, 

independente de ter ou não condições peculiares de aprendizagem. Portanto, é de responsabilidade do 

ambiente escolar: 

a) Auxiliar cada aluno a encontrar uma turma e uma organização escolar que permita trabalhar 

em cada sala de aula capacidades e condições específicas. 

b) Investigar os problemas de aprendizagem apresentados por cada aluno de modo a direcioná-

los à instituição mais apropriada as suas necessidades especiais. 

c) Buscar caminhos para uma prática educativa que contemple as diferenças, a diversidade e 

que oportunize condições de aprendizagem para todos os educandos. 

d) Contratar professores auxiliares cuja formação em educação especial permita interagir e dar 

prosseguimento ao processo de ensino e aprendizagem dos alunos. 

e) Formar e capacitar os professores para receber alunos com necessidades especiais nas 

chamadas salas de recursos, onde deverão atuar a maior parte da vida escolar destes alunos. 

 

19 – Dentro da perspectiva inclusiva da educação básica, o Atendimento Educacional Especializado 

(AEE) considera alunos com altas habilidades/superdotação como aqueles que: 
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a) Apresentam um quadro de desenvolvimento neuropsicomotor habitual, comprometimento 

nas relações sociais, na comunicação ou estereotipias motoras.  

b) Têm impedimentos de curto prazo de natureza física, intelectual, mental ou sensorial, os 

quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva 

na sociedade.  

c) Tem dificuldades de entrar no modelo de ensino proposto pelas ações pedagógicas escolares, 

mas possuem a capacidade intelectual e cognitiva preservada. 

d) Apresentam elevados níveis de sociabilidade e interação, mas demonstram pouco interesse 

nas atividades pedagógicas, levando a problemas comportamentais graves. 

e) Apresentam um potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento 

humano, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotora, artes e 

criatividade. 

 

20 – Leia o trecho e responda: 

“Psicomotricidade é a ciência que tem como objeto de estudo o homem através do seu corpo em 

movimento e em relação ao seu mundo interno e externo. Está relacionada ao processo de 

maturação, onde o corpo é a origem das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas.” 

Baseado nesta concepção, a psicomotricidade se assenta em três conhecimentos básicos, são eles: 

a) O eu, o nós, e os outros. 

b) O movimento, o intelecto e o cognitivo.  

c) A interação, a sociabilidade e a convivência. 

d) Visão, audição e tato. 

e) Brincadeiras, interação e o cuidado. 

 

 


