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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; 

 

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

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

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

guardados os Cartões Resposta e as Provas; 

 

 A Prova será escrita, terá duração mínima de 30 (trinta) minutos e máxima de 3HORAS (três 

horas) e será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 5 

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

 

 O Caderno de Provas será composto: 
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CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Raciocínio Lógico 03 (três) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 04 (quatro) 

Conhecimentos Específicos da AREA  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 objetivas 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 

1 - Assinale a alternativa em que o período está incorreto quanto à forma do verbo no particípio. 

a) As luzes estão acesas. 

b) O motorista tinha soltado o volante. 

c) Havia expulsado o chefe da sua casa. 

d) A conta foi pagada pelo irmão. 

e) Tenho aceitado o dinheiro. 

 

2 - Assinale a alternativa gramaticalmente correta. 

a) Ela sentiu-se mau e foi embora. 

b) A empresa está mau administrada. 

c) Não leves a mal, assim, não serás mau. 

d) Ele não é mal, apenas raciocina mau. 

e) Fez um mal negócio, terá mau resultado. 

 

3 - Assinale a alternativa gramaticalmente incorreta. 

a) Os cidadãos protestaram contra as novas leis. 

b) As mulheres alemães levavam flores no cabelo. 

c) Ela recebeu chuva de bênçãos. 

d) Os capitões deram os comandos. 

e) Os ladrões esconderam-se na escuridão da noite. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

4 - O preço de um aparelho eletrônico é de R$ 500,00. Como a loja resolveu fazer uma promoção e 

está dando um desconto de 12% nas compras à vista, então o preço que o cliente vai pagar pelo 

aparelho é:  

a) 560,00 

b) 512,00  

c)  480,00 

d)  420,00 

e)  440,00 
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5 - Um automóvel, com velocidade média de 90 km/h, percorre certa distância em 8 horas. O tempo 

necessário para percorrer o mesmo espaço com velocidade média de 60 km/h será de: 

a) 12h  

b) 5h20min   

c) 6h    

d) 10h33min   

e) 7h15min 

 

6 - Para avaliar a capacidade de uma jarra, adotamos o seguinte procedimento:  A jarra foi enchida 

com água e, em seguida, a água foi  despejada em um bloco retangular com  80 de área em sua 

base. A altura da água no bloco retangular atingiu 15 cm. Com essas informações podemos afirmar que 

a capacidade em litros da jarra é: 

a) 18  

b) 15 

c) 1,2 

d) 1,5 

e) 12 

CONHECIMENTOS GERAIS 

7 - O alfabeto da Língua Portuguesa instituído com o novo acordo ortográfico é formado por: 

a) 23 letras 

b) 26 letras 

c) 25 letras 

d) 27 letras 

e) 22 letras 

 

8 – A água é vital para a vida no planeta Terra. Assinale abaixo a alternativa incorreta em relação à 

água: 

a) A água representa cerca de 70% do peso do corpo humano. 

b) O homem precisa ingerir diariamente, em média, de 2 a 4 litros de água. 
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c) Ciclo hidrológico é o movimento da água, desde o escoamento das chuvas para os 

córregos, rios e terminando nos mares.  

d) O Aquífero Guarani é a principal reserva subterrânea de água doce da América do Sul. 

e) O homem pode sobreviver 50 dias sem comer, mas, em média, somente 4 dias sem água. 

 

9 – Considerando os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, assinale a alternativa correta: 

a) O Prefeito e Senador são representantes do Poder Executivo; 

 b) Vereador, Deputado Estadual, Deputado Federal e Senador são representantes do Poder 

Legislativo; 

c) O Promotor de Justiça, Juiz do Fórum e Senador são representantes do Poder Judiciário; 

d) O Prefeito e Vereador são do Poder Legislativo; 

e) Deputado Federal, Senador e Presidente da República são do Poder Judiciário. 

 

10- O Brasil é formado por 5 regiões geográficas, sendo: Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e 

Nordeste. O Estado de Santa Catarina pertence à Região Sul, juntamente com os Estados do Rio 

Grande do Sul e do Paraná. Assinale a alternativa que contenha o nome das capitais do Rio Grande 

do Sul, Santa Catarina e Paraná, respectivamente: 

a) Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba; 

b) Passo Fundo, Florianópolis e Maringá; 

c) Porto Alegre, Florianópolis e Maringá; 

d) Pelotas, Blumenau e Curitiba; 

e) Belo Horizonte, Florianópolis e Curitibanos 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS AUXILIAR DE SALA 

 

11 – “Mesmo sem ser pedagogo, o cientista suíço Jean Piaget (1896-1980) foi um dos pensadores 

mais influentes da Educação. Sua atualidade e repercussão na sala de aula devem-se, principalmente, 

ao incessante trabalho em compreender como se desenvolve a inteligência humana.” Fonte: Revista Nova 

Escola – Nº 238 – dezembro 2010: O Desenvolvimento da Inteligência 

Qual foi a teoria elaborada por Jean Piaget: 
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a) Construtivista 

b) Marxista 

c) Estruturalista 

d) Inatista 

e) Crítico Social 

 

12 – “Na perspectiva vygostkyana, a internalização das práticas culturais, que constituem o 

desenvolvimento humano, assume papel de destaque.” (REGO, 1995, p. 56). Fonte: REGO, Teresa Cristina. 

Vygotsky: Uma perspectiva histórico-cultural d educação. 14. ed. Petrópolis Rj: Vozes, 1995. 139 p 

Com relação à Teoria de Vygotsky assinale V para as VERDADEIRAS e F para as FALSAS: 

(   ) Os fatores biológicos  tem preponderância sobre os sociais somente no início da vida da criança. 

Aos poucos as interações com seu grupo social e com os objetos de sua cultura passam a governar o 

comportamento e o desenvolvimento de seu pensamento. 

(   ) As funções cognitivas e comunicativas da linguagem tornam-se a base de uma forma nova e 

superior de atividade nas crianças, distinguindo-as dos animais. 

(   ) O aprendizado da escrita inicia muito antes do professor colocar um lápis na mão da criança e 

mostrar o formato das letras. 

(   ) A relação entre indivíduo e sociedade é o resultado da interação dialética do homem e seu meio 

sócio-cultural. Ao mesmo tempo em que transforma o seu meio é transformado por ele. 

(  ) A linguagem é um signo mediador por excelência, pois ela carrega em si os conceitos 

generalizados e elaborados pela cultura humana. 

Assinale a ordem CORRETA: 

a) V, V, V, F, F 

b) V, V, V, V, V 

c) V, F, V, F, V 

d) F, V, V, V, F 

e) F, F, F, F, F 

 

13 – Joana, professora da educação infantil, onde a faixa etária média das crianças é 3 anos de idade, 

realizou uma atividade especial de Dia das Crianças que envolvia uma busca por uma cesta de doces. 

A atividade finalizou próxima do horário do almoço com a turma encontrando a cesta repleta de 

diversas gostosuras. Pensando na educação alimentar e no bem estar dos pequenos, a professora 

Joana recolheu a cesta e avisou que os doces seriam distribuídos igualmente após o almoço. A turma 
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não reagiu bem a sugestão da professora e não conseguiram se dedicar a outras atividades antes de 

receberem os doces. 

Considerando as teorias de desenvolvimento infantil, assinale a alternativa que justifica a ação das 

crianças: 

a) A geração Y, crianças nascidas a partir do ano 2000, possuem um comportamento mais 

imediatista e por isso a reação de resistência dos alunos é comum. 

b) A dificuldade das crianças lidarem com a frustração é explicada pela falta de limites imposta 

pelos pais, uma vez que ambos trabalham fora e a educação fica restrita aos limites impostos pela 

escola. 

c) Devido à ação do egocentrismo característico dessa faixa etária, as crianças são incapazes de 

adiar os prazeres – de comer os doces no momento em que são vistos, por exemplo – e tem 

dificuldade de entender o planejamento proposto pela professora. 

d) A resistência das crianças é explicada pela Teoria de Vygotsky que diz que no período pré-

operatório a criança é incapaz de imaginar situações futuras, impedindo-a e adiar suas vontades. 

e) A resistência das crianças não é explicada pelas teorias de desenvolvimento, pois a ação do 

professor em sala de aula deve ser superior à vontade passageira das crianças. 

 

14 – As opções de literaturas para as crianças ficam cada vez maiores, mas nem todos os livros são 

ideais para todas as idades. Saber qual livro escolher para cada faixa etária contribui para o 

desenvolvimento de hábitos de leitura e para o processo de alfabetização. Com relação à escolha de 

literaturas infantis é INCORRETO afirmar: 

a) Para crianças da educação infantil, cujo objetivo ainda não está na leitura, a atenção deve  

ser para as ilustrações, que devem ser coloridas, grandes e atraentes. 

b) As crianças do ensino fundamental, em processo de alfabetização, devem ter acesso a livros 

cujas ilustrações sejam atraentes, a letra seja grande (letra de forma) e a história não seja muito 

longa, ou seja, permita rápida associação entre a leitura e a interpretação de seu significado. 

c) Livros de aventuras, com histórias sobre problemas infantis, fantasias, animais e família 

devem ser direcionados para crianças maiores de 6 ou 7 anos. 

d) Um aspecto a ser levado em conta no momento da escolha de um livro é considerar 

maturidade da criança que irá lê-lo; 

e) Se a criança já souber ler com fluência, ou seja, decodificar todo o código alfabético, ela 

poderá ter acesso a qualquer livro que lhe interesse, pois tendo a motivação interna da leitura a 

criança terá capacidade de interpretação de material. 
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15 – Muitos autores são reconhecidos por sua dedicação à escrita infantil. Algumas coleções de livros 

forma eternizadas na educação por sua qualidade literária, tais como: “Bichinho da maçã”, “Sítio do 

Pica-pau Amarelo” e “Os Pingos”. São os autores dessas coleções, respectivamente: 

a) Monteiro Lobato, Ziraldo e Ruth Rocha 

b) Mary e Eliardo França, Ziraldo e Monteiro Lobato 

c) Mary e Eliardo França, Eva Furnari e Ziraldo 

d) Ziraldo, Monteiro Lobato e Mary e Eliardo França 

e) Eva Furnari, Ruth Rocha e J. K. Rolling 

 

16 – A escola tem função determinante, juntamente com a família, no desenvolvimento de hábitos 

alimentares saudáveis. Assinale abaixo a alternativa que NÃO REFLETE uma ação educativa sobre 

alimentação saudável. 

a) Oferecer para as crianças refeições com alimentos diversos, dos diversos grupos alimentares 

e de diversas cores. 

b) Utilizar canções, poemas e histórias para oportunizar a reflexão sobre a importância de 

alimentar-se bem. 

c) Oferecer na hora do lanche opções variadas como bolos de diversos sabores - inclusive bolos 

de frutas, salgados assados, salgadinhos e bolachas recheadas diversas. 

d) Envolver a família com a escola por meio de reuniões, palestras e orientações sobre a 

alimentação infantil. 

e) Oportunizar que a criança sirva-se dos alimentos ofertados, orientando-a pegar pequenas 

porções e a repetir se continuar com fome. 

 

17 – Jean Piaget foi um psicólogo e cientista suíço que “revolucionou o modo de encarar a educação 

de crianças ao mostrar que elas não pensam como os adultos e constroem o próprio aprendizado.”. 

Assinale a alternativa que não apresenta palavras-chave na teoria piagetiana: 

a) Sujeito Epistêmico 

b) Assimilação 

c) Acomodação 

d) Desequilíbrio Cognitivo 

e) Behaviorismo 

 

18 – “Toda escola deve ter definida, para si mesma e para sua comunidade escolar, uma identidade e 

um conjunto orientador de princípios e de normas que iluminem a ação pedagógica cotidiana.”  
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            Esse conceito refere-se ao PPP da escola. O significado de PPP é: 

a) Plano Pedagógico Periférico 

b) Projeto Periférico Político 

c) Projeto Pedagógico e Político 

d) Projeto Político do Pedagogo 

e) Projeto Político Pedagógico 

 

19 – A educação infantil tem papel fundamental no desenvolvimento do caráter das crianças, 

responsabilidade que compartilha com a família. Para criar hábitos e auxiliar a criança no seu 

processo de aculturação, pais e professores se utilizam de técnicas de repetição, reforço positivo e 

reforço negativo, definindo assim um comportamento esperado. A teoria psicológica que postula o 

comportamento como objeto de estudo é: 

a) Construtivismo 

b) Sociointeracionaista 

c) Cognitivista 

d) Comportamentalista 

e) Libertadora 

 

20 – “A didática é um ramo da ciência pedagógica e tem como foco o ensino, a prática de métodos e 

técnicas que possibilitam que o aluno aprenda por meio de um ________________, ou seja, faz jus 

ao seu significado: arte de ensinar.” Disponível em: http://www.portaleducacao.com.br/pedagogia/artigos/48497/conceito-

de-didatica#ixzz3rEUnmECE 

a) lampejo mental 

b) mural orientativo 

c) aulão intensivo 

d) livro ou caderno 

e) professor ou instrutor 

 

 

 

 

 

 


