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CARGO: AGENTE DE CRECHE 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Concurso Público: 

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   

 2   A   B   
 

  D   

 

 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 60 (sessenta) minutos (1 hora) e máxima de 3 (três) 

horas e será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 4 

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

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Português 05 (cinco) 

Matemática e Raciocínio Lógico 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 05 (cinco) 

Informática 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 20 (vinte) 

Total de Questões 40 (quarenta) 

 

 

 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 

PORTUGUÊS 

1. Os tempos verbais são as variações que indicam o momento em que se dá o fato expresso pelo 

verbo. São eles: presente, pretérito e futuro.  O pretérito pode ser: perfeito, imperfeito e mais-que-

perfeito. O futuro pode ser: futuro do presente e futuro do pretérito. Os tempos verbais encontram-se 

inseridos nos modos verbais que são: indicativo, subjuntivo e imperativo. 

Baseando-se no texto acima identifique o tempo dos verbos abaixo, no modo indicativo, e após 

marque a opção com a sequência correta. 

I – ajudarei ( ___________________)  

II – alugavas ( ___________________)  

III – escrevemos ( ___________________)  

IV – trabalhará ( ___________________)  

V – avancei ( ___________________)  

a) futuro do pretérito, pretérito imperfeito, presente, futuro do pretérito, pretérito mais-que-

perfeito 

b) futuro do presente, pretérito mais-que-perfeito, presente, pretérito perfeito, futuro do 

pretérito 

c) futuro do presente, pretérito imperfeito, presente, futuro do presente, pretérito perfeito 

d) futuro do pretérito, pretérito imperfeito, presente, futuro do pretérito, presente 

 

2. Assinale a frase com erro de gramática: 

a) A prova do concurso ocorrerá das 8h30 as 11h30. 

b) A prova do concurso ocorrerá das 8h30 às 11h30. 

c) A prova do concurso ocorrerá das 8h30min às 11h30min. 

d) A prova do concurso ocorrerá das 8 horas e 30 minutos às 11 horas e 30 minutos. 

 

3. Marque a opção que contém as palavras corretas para preencher as lacunas das frases abaixo. 

I – O valor da diária será de R$ 361,00 ( _______________) reais. 

II – A ________ do trabalho será efetuada por profissional capacitado. 

III – O _______ do automóvel precisará ser substituído. 

IV – O saneamento básico evitará o ______ cheiro nas ruas. 

V – A professora foi à casa do aluno, ________ observou as condições da família. 

VI – O ___________ da escola é organizado e tranquilo. 
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a) trecentos e sesenta e um, execusão, assento, mal, onde, dia-à-dia 

b) trezentos e sessenta e um, execução, assento, mau, onde, dia a dia 

c) trezentos e sessenta e hum, execução, acento, mal, aonde, dia-a-dia 

d) trezentos e secenta e um, execuzão, ascento, mau, aonde, dia à dia 

 

4. Leia atentamente o texto, após identifique Verdadeiro ou Falso nas frases e assinale a sequência 

correta. 

Acordo Ortográfico 

Douglas Tufano 

O objetivo deste guia é expor ao leitor, de maneira objetiva, as alterações introduzidas na 

ortografia da língua portuguesa pelo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, assinado em 

Lisboa, em 16 de dezembro de 1990, por Portugal, Brasil, Angola, São Tomé e Príncipe, Cabo 

Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e, posteriormente, por Timor Leste. No Brasil, o Acordo foi 

aprovado pelo Decreto Legislativo no 54, de 18 de abril de 1995.  

Esse Acordo é meramente ortográfico; portanto, restringe-se à língua escrita, não afetando 

nenhum aspecto da língua falada. Ele não elimina todas as diferenças ortográficas observadas nos 

países que têm a língua portuguesa como idioma oficial, mas é um passo em direção à pretendida 

unificação ortográfica desses países.  

Como o documento oficial do Acordo não é claro em vários aspectos, elaboramos um roteiro 

com o que foi possível estabelecer objetivamente sobre as novas regras. Esperamos que este guia 

sirva de orientação básica para aqueles que desejam resolver rapidamente suas dúvidas sobre as 

mudanças introduzidas na ortografia brasileira, sem preocupação com questões teóricas. 

Fonte: http://www.cairu.br/biblioteca/arquivos/Lingua_portuguesa/Guia_Reforma_Ortografica_Melhoramentos.pdf - Acessado em 03/10/2016 

 

I – O acordo ortográfico pode vir a ser implantado em outros países de língua espanhola. (  )  

II – O guia é um documento final e explicativo sobre as alterações ortográficas e gramaticais 

introduzidas nos países signatários do acordo. (  )  

III – Somente países que tem a língua portuguesa como idioma oficial assinaram o acordo. (   )  

IV – O guia a que se refere o texto visa auxiliar o leitor de forma rápida nas questões básicas e que 

estão claras no acordo. (   )  

V – Na visão do autor o documento oficial do acordo é claro e objetivo. (  )  

VI – Futuramente o acordo abrangerá aspectos da língua falada. (  )  

VII – Os países signatários do acordo pretendem unificar a ortografia das palavras da língua 

portuguesa. (  )  

http://www.cairu.br/biblioteca/arquivos/Lingua_portuguesa/Guia_Reforma_Ortografica_Melhoramentos.pdf%20-%20Acessado%20em%2003/10/2016
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a) F, F, V, V, F, F, V 

b) F, V, V, V, F, F, F 

c) V, F, V, F, F, F, V 

d) V, F, F, V, V, F, V 

 

5. Assinale a expressão que pode substituir a palavra grifada mantendo a coerência da frase: 

“Esse Acordo é meramente ortográfico; portanto, restringe-se à língua escrita, não afetando nenhum 

aspecto da língua falada.” 

a) contudo 

b) isto é 

c) entretanto 

d) mas 

 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

6. Sejam as funções definidas de   :      e   . O 

valor de  é: 

a)  

b) 1 

c)  

d)  

 

7. Um reservatório de água “A”, com 5 metros de comprimento e 2 metros de altura, leva 2 horas 

para ficar completamente cheio. Mantida a mesma vazão da torneira, o tempo gasto para que um 

reservatório “B”, com 3 metros de altura,  do comprimento do reservatório “A” e metade da largura 

do reservatório “A” é:  

a) 48 min 

b) 30 min 

c) 36 min 

d) 28 min 

 

8. Um motorista, parte da cidade A, às 13 horas, com destino à cidade B, imprimindo uma velocidade 

média constante de . Utilizando a mesma rodovia, outro motorista, parte da cidade B às 15 
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No topo da escultura foi colocada uma mangueira que 

despeja água para dentro dela, com vazão constante. O 

gráfico que expressa a altura (h) da água na escultura em 

função do tempo (t) decorrido é: 

horas com destino à cidade A, desenvolvendo velocidade média de . Se considerarmos que as 

duas cidades distam uma da outra  e que os motoristas não fizeram nenhuma parada, o horário 

que os dois motoristas vão se cruzar será aproximadamente às: 

a) 18h02 min 

b) 17h53 min 

c) 17h28 min 

d) 17h37 min 

 

9. Para comemorar o 25º aniversário de um clube social, um arquiteto projetou uma escultura oca e 

transparente. Ela é formada por três partes de mesma altura: uma é um cilindro e as outras duas são 

troncos de cone. Afigura é a vista frontal dessa escultura. 
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10. Um fabricante de uma peça automotiva opera com um custo fixo mensal de R$  9 800,00 e um 

custo variável por peça de R$ 40,00. Cada peça é vendida por R$ 60,00. Seja a quantidade que 

deve ser produzida e vendida mensalmente para que o lucro seja igual a 20% da receita. Então o valor 

de  deve ser de: 

a) 1 215 

b) 1 225 

c) 1 319 

d) 1 725 

 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

11. Economista, radialista e político brasileiro. Foi Presidente da Câmara dos Deputados de 1º de 

fevereiro de 2015 a 7 de setembro de 2016. Teve seu mandato de Deputado Federal cassado em 

setembro de 2016 por quebra de decoro parlamentar. O texto se refere ao senhor... 

a) Eduardo Moro 

b) Eduardo Pallocci 

c) Eduardo Cunha  

d) Eduardo Campos  

 

12. Assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F) nas frases abaixo. Após marque a opção com a sequência 

correta. 

(   ) O lixo urbano pode ser descartado ao longo da mata ciliar, pois a natureza fará um processo 

de compostagem deste lixo.  

(   ) O uso de pesticidas e adubos químicos devem ser controlados para evitar contaminação dos 

alimentos, da terra e das águas. 

(  ) A preservação da mata ciliar auxilia na manutenção da qualidade da água, impedindo a 

entrada de poluentes para a vida aquática. 

(   ) Bacia hidrográfica é  processo de movimentação da água através da atmosfera, da superfície 

(rios, lagos, geleiras, mares) e subsuperfície (água subterrânea). 

(  ) As famílias podem armazenar o óleo de fritura em garrafas para doar às instituições que 

transformem o óleo em biodiesel ou para fabricar sabão. 

(  ) O Município de Arabutã pertence a Bacia Hidrográfica do Rio Irani e seus Contíguos. 

(   ) O lixo orgânico e rejeitos quando separados dos materiais recicláveis auxiliam no aumento 

da vida útil dos aterros sanitários. 
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a) F, V, V, V, V, F, V 

b) V, V, F, F, V, F, V 

c) F, V, V, V, V, V, F 

d) F, V, V, F, V, F, V 

 

13. Assinale a opção que contenha somente nomes de Deputados Estaduais de Santa Catarina. 

a) Neodi Saretta, Jorginho Mello, Marcos Vieira, Pedro Simon 

b) Moacir Sopelsa, Gelson Merísio, Ada De Lucca, João Paulo Kleinübing 

c) Neodi Saretta, Dirceu Dresch, Gelson Merísio, Marcos Vieira  

d) Neodi Saretta, Moacir Sopelsa, Gelson Merísio, Esperidião Amin 

 

14. A colonização definitiva da região do Alto Uruguai Catarinense deu-se a partir do 1922, com as 

empresas Luce&Rosa, Companhia Capelli e a Sociedade Territorial Mosele, Eberle, Ahrons&Cia. 

Com relação aos fatores que impulsionaram o crescimento da região, assinale a única opção 

incorreta: 

a) facilidade para aquisição de terras férteis 

b) facilidade para transportar os produtos para os grandes centros 

c) construção da estrada de ferro 

d) fim da Guerra do Contestado 

 

15. Em 17 de novembro de 2015 a Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprovou o Projeto de 

Lei que transformou as Secretarias de Desenvolvimento Regional – SDRs, em 35 Agências de 

Desenvolvimento Regional – ADRs. A qual ADR pertence do Município de Arabutã? 

a) 36ª - Seara 

b) 6ª - Concórdia 

c) 33ª – Amauc 

d) 33ª - Seara 

 

INFORMÁTICA 

16. Com relação ao editor de textos Microsoft Word, para alterar a cor da fonte de um texto após 

selecionar o mesmo, devemos utilizar o ícone: 

a)  
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b)  

c)  

d)  

 

17. No Windows Explorer, ao selecionar um arquivo e pressionar a tecla F2, será possível: 

a) Copiar o arquivo 

b) Excluir o arquivo permanentemente 

c) Recortar o arquivo 

d) Renomear o arquivo 

 

18. Com relação ao Microsoft Excel 2010, a função =AGORA( ) retornará: 

a) Um número de 1 a 7 identificando o dia da semana. 

b) A data e hora atuais formatadas como data e hora. 

c) A data de hoje formatada como uma data. 

d) A hora como um número de 1 a 23. 

 

19. Na Guia de Apresentação de Slides do Microsoft Power Point 2010, encontra-se, entre outros, o 

comando: 

a) Testar intervalos 

b) Alternar janelas 

c) Configurar página 

d) Verificar ortografia 

 

20. Um navegador de Internet também conhecido pelo termo inglês web browser ou simplesmente 

browser, é o software (programa) que permite que você acesse a Internet, veja vídeos, escute música, 

jogue e interaja com documentos virtuais da internet. Um exemplo de navegador de internet é o: 

a) Windows Explorer 

b) WinZip 

c) Google Chrome 

d) Windows Media Player 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21. Segundo o Edital de Concurso Público nº 001/2016, do município de Arabutã, são atribuições do 

cargo de agente de creche: 

I - Executar serviços operacionais, com princípios pedagógicos, junto às creche municipais e a 

escolas de educação infantil; 

II - Atender crianças de creche nas áreas afetiva, psicomotora e cognitiva; 

III - Cumprir as normas internas do núcleo, bem como diretrizes emanadas do órgão próprio, 

assumindo responsavelmente as atribuições inerentes a sua profissão; 

IV - Elaborar planos de ensino adequados à realidade e faixa etária das crianças e passíveis de 

aplicação;  

V - Manter contato com os pais, a fim de buscar subsídios para melhor compreender e atender as 

crianças;  

VI - Dar em toda a sua atenção, exemplo de conduta equilibrada, de acordo com as regras morais, 

sociais, éticas e profissionais de sociedade.   

Com relação ao exposto acima assinale a alternativa correta: 

a) Apenas as alternativas I, II e VI estão corretas; 

b) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas; 

c) Todas as alternativas estão corretas exceto a alternativa I; 

d) Todas as alternativas estão corretas; 

  

22. A Lei Nº 8.069, promulgada em 13 de julho de 1990, sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente em sua essência dispõe sobre: 

a) a proteção integral à criança e ao adolescente; 

b) os procedimentos pedagógicos que deverão ser adotados pelas Unidades Educativas; 

c) as normas referente ao Programa Jovem Aprendiz; 

d) as estratégias educativas que deverão ser adotadas pelos pais de crianças e adolescentes. 

 

23. Segundo o previsto na Lei Orgânica do Município de Arabutã os símbolos oficiais do município 

são: 

a) o Brasão, a Bandeira, o portal; 

b) os monumentos, a Bandeira, o Hino; 

c) o Brasão, a Bandeira, o Hino. 

d) o Brasão, a Bandeira, a praça; 
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24. A Constituição de 1988 afirma no artigo 208 que o Estado deverá garantir:   

I - Educação básica obrigatória e gratuita dos....................................anos de idade, assegurada 

inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria;  

II - Educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até.......................anos de idade;  

As palavras que completam, corretamente, as sentenças encontram-se na alternativa: 

a) 4 (quatro) aos 14(quatorze)  e  5 (cinco) 

b) 4 (quatro) aos 17 (dezessete)  e  5 (cinco) 

c) 3 (três) aos 17 (dezessete)  e  5 (cinco) 

d) 4 (quatro) aos 17 (dezessete)  e  3 (três) 

 

25. Em 25 de junho de 2014 foi sancionada a Lei 13.005/14 que trata do Plano Nacional de 

Educação. Entre as principais diretrizes destacamos a erradicação do analfabetismo; a 

universalização do atendimento escolar; a promoção do princípio da gestão democrática da educação 

pública; a valorização dos (as) profissionais da educação, entre outras. A referida lei foi objeto de 

discussão nos municípios e terá a vigência de: 

a) Dez anos 

b) Vinte anos 

c) Dois anos 

d) Cinco anos 

 

26. De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais, de 2009,  a Educação Infantil constitui a 

primeira etapa do(da) 

a) da educação básica, oferecida em creches e pré-escolas, que educam e cuidam de crianças de 

0 a até 3 anos de idade 

b) do ensino fundamental, oferecida em creches e pré-escolas, que educam e cuidam de 

crianças de 0 a até 5 anos de idade 

c) do ensino fundamental, oferecida em creches e pré-escolas, que educam e cuidam de 

crianças de 0 a  até 3 anos de idade  

d) da educação básica, oferecida em creches e pré-escolas, que educam e cuidam de crianças de 

0 a  até 5 anos de idade  

 

27. Assinale a alternativa correta quanto a obrigatoriedade da matrícula para crianças de 4 e 5 anos 

observando o que está previsto nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil de 2010 é: 
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a) É obrigatória a matrícula na Educação Infantil de crianças que completam 4 ou 5 anos até o 

dia 31 de julho do ano em que ocorrer a matrícula 

b) É obrigatória a matrícula na Educação Infantil de crianças que completam 4 ou 5 anos até o 

dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula 

c) É obrigatória a matrícula, na Educação Infantil, apenas as crianças que completam  5 anos 

até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula 

d) Não é obrigatória a matrícula na Educação Infantil de crianças que completam 4 ou 5 anos 

até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula 

 

28. As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil de 2010 preveem que as práticas 

pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil devem ter como eixos 

norteadores: 

a) a alfabetização e as brincadeiras 

b) as interações e as brincadeiras 

c) a alfabetização e a socialização 

d) a alfabetização e as interações 

 

29. Assinale a alternativa que preenche corretamente a sentença abaixo: 

“As instituições de Educação Infantil devem criar procedimentos para acompanhamento do 

trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de 

__________________________,__________________________e _______________________. 

a) observação, promoção ou classificação 

b) seleção,  reprovação ou classificação 

c) seleção, promoção ou interação 

d) seleção, promoção ou classificação 

 

30. “A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de 

políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em 

condições dignas de existência”.  Este artigo encontra-se:  

a) Na Lei 159 do município de Arabutã 

b) Na Constituição Federal  

c) No Estatuto da Criança e do Adolescente 

d) No Estatuto da Cidade 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 
 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2016 – MUNICÍPIO DE ARABUTÃ - SC 

 

13 
 

31. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente é considerada criança: 

a) a pessoa até dez anos de idade incompletos 

b) a pessoa até doze anos de idade incompletos 

c) a pessoa com sete anos de idade completos 

d) a pessoas com doze anos de idade completos 

 

32. De acordo com o artigo 205 da Constituição Federal de 1988 prevê-se que  “[...] a educação, 

direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania  sua 

qualificação para o trabalho”. Diante do exposto no artigo podemos afirmar que: 

a) A escola e família são corresponsáveis pela educação dos estudantes 

b) A educação é responsabilidade exclusiva da família 

c) A educação é responsabilidade exclusiva do Estado 

d) A participação da família é ínfima na educação das crianças e adolescentes 

 

33. Com relação ao momento de repouso ou soninho, realizado nas instituições de Educação Infantil 

podemos afirmar: 

I - O sono, ou momento de descanso, faz parte da ROTINA da grande maioria das Instituições de 

Educação Infantil porque ele confere uma mudança na atividade do corpo na qual o cérebro 

trabalha selecionando as memórias e elaborando os processos mentais de aprendizagem. 

II - O sono desempenha um papel fundamental no desenvolvimento físico e emocional de crianças 

que estão num período de intenso aprendizado e desenvolvimento  

III - A hora do sono assume posição de destaque na instituição de Educação Infantil visto que ela 

precisa ser planejada e bem organizada para que possa oferecer às crianças condições favoráveis 

de sono e descanso.  

a) Apenas a alternativa II é correta 

b) Apenas a alternativa I é correta 

c) Todas as afirmativas estão corretas 

d) Apenas a alternativa III é correta 

 

34. Segundo o Ministério da Saúde as famílias e escolas deveriam seguir algumas 

recomendações alimentares para proporcionar às crianças uma Alimentação Saudável. 

Diante disso a alternativa incorreta é: 
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a) Desde cedo a criança deve acostumar-se a comer alimentos variados. Só uma 

alimentação variada evita a monotonia da dieta e garante a quantidade de ferro e 

vitaminas que a criança necessita, mantendo uma boa saúde e crescimento 

adequados. 

b) Os alimentos devem ser oferecidos separadamente, para que a criança aprenda a 

identificar as suas cores e sabores. Colocar as porções de cada alimento no prato, 

sem misturá-los.  

c) Para temperar os alimentos, recomenda-se o uso de cebola, alho, óleo, pouco sal e 

ervas (salsinha, cebolinha, coentro).  

d) As crianças não precisam acostumar-se a comer frutas, verduras e legumes desde 

cedo, pois esses alimentos não possuem  fontes de vitaminas, cálcio, ferro e fibras. 

 

35. São indícios de uma rotina falha  numa Instituição de Educação Infantil quando 

observa-se:  

I - Ambientes lotados 

II - Horários de entrada e saída conturbados 

III - Filas imensas no refeitório, no banheiro e no parque. 

IV - Escalonamento dos horários das turmas, dos funcionários e dos educadores. 

A resposta correta encontra-se em: 

a) Alternativas I, II e IV 

b) Alternativas I, III e IV 

c) Alternativas II, III e IV 

d) Alternativas I, II e III 

 

36. A ___________________ proporciona uma sensação de___________________. A 

rotina ajuda no desenvolvimento da _________________das crianças na Educação 

Infantil. Afinal, elas passam a ________________os espaços, trajetos e atividades 

realizadas, sentindo-se mais confortáveis em agir com ______________________.  

Assinale a alternativa que completa corretamente a sentença na ordem dada. 

a) rotina – insegurança- autonomia- conhecer – independência 

b) rotina – segurança- autonomia- conhecer – independência 

c) rotina – segurança- autonomia- conhecer – dependência 

d) rotina – insegurança- autonomia- conhecer – independência 
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37. Segundo a Constituição Federal de 1988 a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Nesse sentido 

os Municípios atuarão prioritariamente: 

a) No ensino fundamental e na educação infantil; 

b) No ensino fundamental e na educação superior; 

c) No ensino médio e na educação infantil; 

d) No ensino fundamental e no ensino médio; 

 

38. A Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013, que altera a LDB n. 9394/96,  diz que as 

crianças com 4 anos devem ser matriculadas na Educação Infantil.Com isso, a Educação 

Infantil passa a fazer parte da Educação Básica e terá frequência obrigatória. A frequência 

deverá ser de no mínimo:  

a) 75% do total de horas  

b) 80% do total de horas  

c) 70% do total de horas  

d) 60% do total de horas  

 

39. Segundo o disposto na Lei Orgânica 1/1993 do município de Arabutã a educação 

física, informática e a língua alemã deveriam ser ministradas como disciplinas opcionais 

das escolas municipais somente até o ano de: 

a) 2016 

b) 2005 

c) 2000 

d) 1999 

40. A Lei Orgânica 1/1993 do município de Arabutã prevê, em seu art. 150, a aplicação da 

receita, resultante de impostos compreendida a receita própria e a proveniente de 

transferências, para a manutenção e desenvolvimento sistema de ensino. Esse percentual 

de aplicação prevista em Lei está descrito no item:  

a) Vinte e cinco por cento da receita 

b) Trinta por cento da receita 

c) Vinte e oito por cento da receita 

d) Cinquenta por cento da receita 

 


