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CARGO: AUXILIAR DE CLASSE 

 

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 3 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 será escrita, terá duração mínima de 30 (trinta) minutos e máxima de 3 (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; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Matemática e Raciocínio Lógico Matemático 03 (três) 

Atualidades e Convivência Societária 07 (sete) 

Conhecimentos Específicos 07 (sete) 

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 – Relacione os tipos de linguagem ao seu significado. 

I - Formal (   ) Linguagem com significado emocional ou avaliativo 

de acordo com as experiências de quem fala, é o sentido 

subjetivo. 

II - Coloquial (   ) Linguagem falada, expressada através das palavras. 

III - Verbal (   ) Linguagem dos dicionários, sentido real e objetivo. 

IV -  Não verbal (   ) Linguagem culta que obedece as normas gramaticais, 

sempre utilizada para as redações. 

V – Denotativa (   ) Linguagem espontânea, cotidiana, sem preocupação 

com as regras e formas linguísticas. 

VI - Conotativa (   ) Linguagem gestual, expressa pela fisionomia facial e 

corporal. 

 

Qual é a sequência correta? 

a) VI, III, V, I, II, IV 

b) II, I, V, IV,VI, III 

c) III, VI, IV,V,I, II 

d) IV, II, I, V, III, VI 

e) I, III, V, II, IV, VI 

 

2 – Assinale o grupo de palavras que contenha erros de ortografia. 

a) vigência, autorização, hipótese 

b) classe, adolescente, evangelho 

c) híbrido, higiene, hierarquia 

d) sertanejo, falange, projeção 

e) assesorar; rijidez; hipocrisia 

 

3 – Analise a frase abaixo: 

“Quando pessoas assumem funções públicas, enquanto estiverem nessa condição, devem considerar-

se propriedades do público.” Thomas Jefferson 

A expressão grifada “considerar-se” se refere à/ao: 

a) ao público 
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b) à pessoas 

c) à função pública 

d) à propriedades do público 

e) à condição 

 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

4 - Duas torneiras enchem um reservatório em 30 minutos. Se forem abertas mais três torneiras, com 

vasão igual a cada uma das anteriores, o tempo gasto para encher o mesmo reservatório será de: 

a) 75 minutos 

b) 20 minutos 

c) 12 minutos 

d) 15 minutos 

e) 16 minutos 

   

5 - As idades de Pedro e Paulo há dez anos estavam na razão de 2 para 3. Agora estão na razão de 4 

para 5. Atualmente a idade de Paulo é de: 

a) 25 

b) 20 

c) 15 

d) 28 

e) 30 

 

6 - Dadas as funções definidas de :  e  . O valor de 

 é: 

a) 7 

b) 0 

c) 17 

d) 27 

e) 26 

ATUALIDADES E CONVIVÊNCIA SOCIETÁRIA 

7 - O Poder Legislativo no Município tem como papel, entre outros, fiscalizar as ações do Poder 

Executivo e os gastos da Prefeitura, zelando pela boa aplicação do dinheiro público. Qual é o critério 

constitucional que define o número de Vereadores para cada município brasileiro? 
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a) Índice do PIB 

b) Extensão do perímetro urbano 

c) Número de habitantes 

d) Número de votantes 

e) Extensão do território do município 

 

8 - Em relação à fonte de energia renovável e limpa é incorreto afirmar: 

a) Energia limpa é produzida através de matéria não poluente e renovável. 

b) Usina eólica aparece como uma opção de energia renovável e limpa porque usa a biomassa 

como fonte de produção. 

c) O sol, o vento, lixo orgânico e resíduos agrícolas são fontes de energias limpas e renováveis. 

d) O aumento de usinas de energia limpa reduzirá a poluição e a emissão de gases de efeito 

estufa. 

e) O maior problema a ser vencido para o uso de energia limpa é o alto custo de captação e 

distribuição. 

 

9 – Através do Serviço do Disque Denúncia Nacional de Abuso e Exploração Sexual contra Crianças 

e Adolescentes o usuário pode denunciar violências contra crianças e adolescentes.  As denúncias são 

analisadas e encaminhadas aos órgãos de defesa, conforme a competência, num prazo de 24 horas. A 

identidade do denunciante é mantida em absoluto sigilo. Fonte: www.unicef.org.br/brazil 

Qual é o número do serviço do Disque Denúncia? 

a) 121 

b) 193 

c) 100 

d) 101  

e) 191 

 

10 – Pesquisas demonstram que o Brasil reduziu nos últimos 5 anos o número de pessoas que 

aguardam por transplante de órgãos. Esta redução se deve às campanhas veiculadas pelos meios de 

comunicação. Em 2014 o Ministério da Saúde lançou uma dessas campanhas com o objetivo de 

estimular as famílias para autorização da retirada dos órgãos de pacientes com morte encefálica. Qual 

é o slogan desta campanha? 

a) Autorize doação. Vidas esperam ser salvas. 

b) Seja doador e salve vidas. 

c) Um órgão, uma vida. 

http://www.unicef.org.br/brazil
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d) Vidas dependem da sua doação. 

e) Seja doador de órgãos e avise sua família. Sua família é a sua voz. 

 

11 – Em 1929 algumas famílias do então Distrito de Itá, produziam e comercializavam um produto 

para várias cidades de região e dos Estados do Paraná e Santa Catarina, iniciando o desenvolvimento 

econômico da futura cidade de Itá. Que produto era este? 

a) Cachaça 

b) Fubá 

c) Farinha de Trigo 

d) Alfafa 

e) Farelo de arroz 

 

12 – Analise a estrofe do Hino de Itá: 

Eu que nasci no Itá 

Grito forte e canto altaneiro 

Pois ao nascer recebi 

O direito de ser brasileiro. 

Qual o significado da palavra “altaneiro” no texto? 

a) orgulhoso 

b) afinado 

c) em tom grave 

d) com tom agudo 

e) em alta voz 

 

13 – Assinale abaixo a opção que não condiz com a ética e deveres no serviço público: 

a) Dignidade, zelo pelo bem público, eficácia e consciência dos princípios morais. 

b) Ter consciência que o objetivo final é sempre o bem comum. 

c) Quando estiver em dúvida entre duas opções escolher a melhor e mais vantajosa para o 

Prefeito. 

d) Desempenhar suas funções com rapidez, lealdade e eficiência. 

e) Ter em mente que a remuneração do servidor é oriunda dos tributos e demais receitas vindas 

do povo. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

14 - A Lei Nº 12.796, de 4 de abril de 2013, que altera a LDB n. 9394/96,  determina que as crianças 

com 4 anos obrigatoriamente devem ser matriculadas na Educação Básica. Seguindo os preceitos da 

lei Nº 12.796/13, com relação a frequência das crianças do Pré- Escolar, é correto afirmar que a 

legislação vigente determina que:  

a) A criança deverá frequentar 75% do total de horas . 

b) A criança deverá frequentar 60% do total de horas . 

c) A criança deverá frequentar 80% do total de horas . 

d) A criança deverá frequentar 70% do total de horas . 

e) Não há frequência obrigatória.  

 

15 - A Lei de Diretrizes e Bases 9394/96 e com nova Redação dada pela Lei nº 11.274, de 2006 em 

seu art. 32. prevê que o Ensino Fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na 

escola pública, com início  aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, 

mediante:  

I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da 

leitura, da escrita e do cálculo; 

II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos 

valores em que se fundamenta a sociedade; 

III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de 

conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 

IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância 

recíproca em que se assenta a vida social. 

a) Apenas as alternativas I e III estão corretas; 

b) Apenas a alternativa IV está correta; 

c) Todas as alternativas estão corretas; 

d) Apenas as alternativa I, II e IV estão corretas; 

e) Todas as alternativas estão corretas exceto a alternativa IV. 

 

16 - Psicologia de Piaget está fundamentada na idéia de equilibração e desequilibração. Quando uma 

pessoa entra em contato com um novo conhecimento, há naquele momento um desequilíbrio e surge 

a necessidade, de voltar ao equilíbrio. O processo começa com a 

...........................................................do elemento novo, com a incorporação às estruturas já 

esquematizadas, através da ..................................................Há mudanças no sujeito e tem início o 

processo de .............................................................., que aos poucos chega à organização interna.  
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As palavras que, na ordem dada, completam CORRETAMENTE a sentença são: 

a) assimilação – interação – acomodação 

b) interação - assimilação – acomodação 

c) acomodação – interação – assimilação 

d) estruturação – interação – educação 

e) distribuição – assimilação – educação 

 

17 - Complete a sentença a seguir:  

Segundo o artigo Art. 2º do ECA( Estatuto da Criança e do Adolescente),  Lei Nº 8.069/1990 

considera-se criança a  pessoa até.........................................................................., e adolescente 

aquela entre ........................................................................................  

A opção que completa CORRETAMENTE a sentença é: 

a) doze anos de idade completos – doze e dezoito anos de idade. 

b) doze anos de idade completos – treze e dezoito anos de idade. 

c) doze anos de idade incompletos – doze e dezesseis anos de idade. 

d) doze anos de idade completos – vinte e um anos de idade. 

e) doze anos de idade incompletos - doze e dezoito anos de idade. 

 

18 - De acordo com os artigos 12,13 e 14 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 

de 1996 as escolas possuem autonomia para a elaboração da sua proposta pedagógica considerando a 

participação dos profissionais da educação e conselhos escolares. Essa prática torna-se um 

mecanismo eficaz para o planejamento e execução de projetos específicos de uma determinada 

Unidade Escolar. Atribuímos a sigla PPP a esse instrumento que norteia e reflete a proposta 

educacional da escola. Nesse contexto a sigla PPP corresponde a:  

a) Ponto de Partida Popular 

b) Pedagogia Popular de Pais 

c) Projeto Político Pedagógico 

d) Patrocínios Públicos Pontuais 

e) Professores Praticantes da Pedagogia 

 

19 - A Leitura é importante para vários tipos de desenvolvimento: 

-o cognitivo, que permite estudar e aprender sozinho; 

-o afetivo, pois a leitura está ligada também ao sistema emocional do leitor;  

-a capacidade verbal, melhorando o conhecimento da língua e do vocabulário e possibilitando 

observar como os textos se adaptam às situações de comunicação; 
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Além disso, compete ao leitor estabelecer relações entre o texto e o contexto. Nessa perspectiva 

destacamos a opinião de um estudioso brasileiro que argumentava que antes mesmo de aprendermos 

a ler as palavras realizamos a leitura do nosso entorno. A quem é atribuída a celebre frase: “A leitura 

do mundo precede a leitura da palavra”. 

a) Jean Piaget 

b) Celso Vasconcelos 

c) Içami Tiba 

d) Paulo Freire 

e) Anísio Teixeira 

 

20 - Com relação à Base Nacional Comum, analise as afirmações abaixo: 

I - A Base Nacional Comum Curricular (BNC) vai deixar claro os conhecimentos essenciais aos 

quais todos os estudantes brasileiros têm o direito de ter acesso e se apropriar durante sua 

trajetória na Educação Básica, ano a ano, desde o ingresso na Creche até o final do Ensino Médio. 

Com ela os sistemas educacionais, as escolas e os professores terão um importante instrumento de 

gestão pedagógica e as famílias poderão participar e acompanhar mais de perto a vida escolar de 

seus filhos. Com a BNC, ficará claro para todo mundo quais são os elementos fundamentais que 

precisam ser ensinados nas Áreas de Conhecimento: na Matemática, nas Linguagens e nas 

Ciências da Natureza e Humanas. 

II - A Base Nacional Comum Curricular será resultado do trabalho coletivo de diferentes atores do 

contexto educacional: especialistas das áreas de conhecimento, gestores, professores da educação 

básica, estudantes e público em geral. 

III- A necessidade de criação de uma Base Nacional Comum aparece na nossa Constituição 

Federal, de 1988, no Art. 210. Anos depois, ela também é prescrita na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN), em seu artigo 26. 

a) Todas as alternativas estão corretas; 

b) Apenas as alternativas I e II estão corretas; 

c) Apenas a alternativa III está correta; 

d) As alternativas I e III estão corretas e a II está incorreta; 

e) Apenas a alternativa II está correta. 

 


