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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 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 escrita terá início às 8 (oito) horas com termino às 11 (onze) horas. A duração mínima 

para realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 3 (três) horas. A Prova 
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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: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Raciocínio Lógico (matemática) 03 (três) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 04 (quatro) 

Conhecimentos Específicos  10 (dez) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

OBS: Em caso de inscrição para duas áreas você recebe 02 (dois) cadernos de 

prova e os 02 (dois) cartões resposta, um para cada área escolhida, sendo que 

os dois cartões devem ser preenchidos de 1 (um) a 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. A palavra porquê, tem quatro grafias diferentes, porquê, por quê, por que e porque, devendo 

ser usada conforme sua posição e seu significado na frase.  Analise o diálogo abaixo e, após, 

assinale a sequência correta. 

_  _________ a prova foi adiada? 

_ Não sei o _______.  

_ Eu sei.  Foi ______ a professora está em reunião. 

a) por que, por quê, por quê 

b) por quê, porquê, porque 

c) porque, por quê, porquê 

d) porquê, por quê, por que 

e) por que, porquê, porque 

 

2. Escolha uma das palavras dos parênteses para completar cada uma das frases. Após marque a 

sequência correta. 

I – A ___________ foi à missa das 8 horas. ( velinha / velhinha) 

II - ________ couve estava em promoção no mercado. ( A / O ) 

III – Uma _______ foi escolhida para representar a comunidade. ( família / famílha) 

IV – Logo após a brincadeira a menina passou _____ e desmaiou. ( mal / mau) 

a) velinha, O, família, mau 

b) velhinha, A, família, mal 

c) velinha, A, famílha, mal 

d) velhinha, A, famílha, mau 

e) velhinha, O, família, mal 

 

3. Assinale o grupo de palavras que estão com erro de ortografia. 

a) chapéu, almíscar, guarda-chuva 

b) enjoo, eletrodinâmica, pão de ló 

c) extra-conjugal, feiúra, asteróide 

d) subsolo, assembleia, plêiade 

e) extracurricular, núpcias, paranoia 
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RACIOCÍNIO LÓGICO (MATEMÁTICA) 

4. Seis pintores com habilidade padrão conseguem pintar uma parede na velocidade de 7,5 metros 

quadrados por hora. Se fossem empregados, em vez de seis, quatro pintores com habilidade 

padrão, os quatro pintariam: 

a) 5 metros quadrados em 40 minutos; 

b) 7,5 metros quadrados em 1 hora e 30 minutos; 

c) 6 metros quadrados em 1 hora e 10 minutos; 

d) 15 metros quadrados em 4 horas; 

e) 9,75 metros quadrados em 1 hora e 45 minutos   

 

5. Seja a equação: . O valor de  é: 

a) 6 

b)  

c) 21 

d)  

e)  

 

6. Três rolos de fio de lã medem respectivamente 240 metros, 336 metros e 432 metros. Deseja-se 

cortá-los em partes de mesmo comprimento, de tal forma que, cada parte, seja o maior possível. 

O comprimento de cada parte será de: 

a) 21 metros 

b) 32 metros 

c) 48 metros 

d) 51 metros 

e) 60 metros 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

7. O Município de Arabutã foi reconhecido como Capital Catarinense da Cuca através da Lei 

Estadual 15.836 de 19 de junho/2012. Qual foi o Deputado que encaminhou essa proposição 

para a Assembleia Legislativa? 

a) Jorginho Mello 

b) Marcos Vieira 

c) Neodi Saretta 
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d) Moacir Sopelsa 

e) Romildo Titon 

 

8. A Câmara de Vereadores tem o dever constitucional de legislar sobre assuntos de interesse 

local e fiscalizar os atos e ações do Poder Executivo Municipal. Em Arabutã a Câmara é 

formada por nove vereadores, eleitos pelo povo para um mandato de quatro anos. Como é 

estabelecido o número de vereadores para os municípios brasileiros? 

a) Proporcional à população do município, estabelecido pela Lei Orgânica Municipal, observando-se 

os limites fixados pela Constituição Federal; 

b) Proporcional ao número de eleitores do município, estabelecido pela Lei Orgânica Municipal, 

observando-se os limites fixados pela Constituição Federal; 

c) De acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH e com o Índice de Desenvolvimento 

Sustentável – IDS do município; 

d) Pela data de emancipação do município; 

e) Pelo número da população da região, observando-se os limites fixados pela Constituição Federal. 

 

9. No dia 8 de novembro/2016 os eleitores dos Estados Unidos elegeram o presidente, que, 

curiosamente, perdeu no voto popular mas ganhou no colégio eleitoral. Quem foi eleito o 

Presidente nessa ocasião? 

a) Barack Obama 

b) Hilary Clinton 

c) George Trump 

d) Bill Clinton 

e) Donald Trump 

 

10. Em agosto de 2016 realizou-se no Rio de Janeiro os Jogos Olímpicos, sendo a primeira vez 

que um país da América do Sul sedia esta competição. O Brasil classificou-se em 13º lugar no 

quadro geral de medalhas. Quantas medalhas de ouro o Brasil conquistou nessa olimpíada? 

a) Treze 

b) Sete 

c) Nove 

d) Oito 

e) Onze 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

AUXILIAR DE SALA 

11. “O fato de que as pessoas mudam, no decorrer do ciclo vital, é uma evidência, mesmo que 

provavelmente sejam mais conscientes em determinados momentos ou etapas da vida.”. 

(SALVADOR, et.al., 1999). Sobre o desenvolvimento humano é CORRETO afirmar: 

a) Segundo a teoria de Vygotsky o desenvolvimento humano ocorre através de fatores biológicos, ou 

seja, é necessária maturação biológica para que haja desenvolvimento. 

b) Segundo a teoria de Piaget o desenvolvimento acontece essencialmente por intermédio de 

terceiros, que nas suas relações com as crianças transmitem a cultura. 

c) Vygotsky classificou o desenvolvimento humano em três etapas estanques, sendo: Nível de 

Desenvolvimento Operatório, Nível de Desenvolvimento Sócio-Interacionista e Zona de 

Desenvolvimento Potencial. 

d) Piaget dividiu o desenvolvimento humano em 4 estágios de desenvolvimento que definem o nível 

de QI (quociente intelectual) de cada indivíduo. 

e) Quando falamos de desenvolvimento humano não é possível criar classificações estanques, pois 

cada indivíduo é único em suas vivências. É possível que duas crianças recebam o mesmo estímulo, 

mas reajam a ele de maneiras distintas. 

 

12. Os debates sobre a educação inclusiva e as mudanças que ela gera para a escola ganham cada 

vez mais espaço e força no ambiente educacional. Para auxiliar nesses debates, muitos 

materiais e estudos foram publicados e contribuem principalmente no âmbito educacional. 

Nesse sentido é INCORRETO afirmar sobre a Educação Inclusiva: 

a) Escola inclusiva é aquela que garante a qualidade de ensino educacional a cada um de seus alunos, 

reconhecendo e respeitando a diversidade e respondendo a cada um de acordo com suas 

potencialidades e necessidades. 

b) Para que uma escola se torne inclusiva há que se contar com a participação consciente e 

responsável de todos os atores que permeiam o cenário educacional: gestores, professores, familiares 

e membros da comunidade na qual cada aluno vive. 

c) A Educação inclusiva favorece a diversidade na medida em que considera que todos os alunos 

podem ter necessidades especiais em algum momento de sua vida escolar. 
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d) A escola inclusiva é aquela que evidencia as diferenças de seus alunos e com elas cria ambientes 

homogêneos para favorecer a aprendizagem. 

e) Preservar a diversidade apresentada na escola, encontrada na realidade social, representa 

oportunidade para o atendimento das necessidades educacionais com ênfase nas competências, 

capacidades e potencialidades do educando. 

 

13. Cada vez mais a interdisciplinaridade recebe atenção no discurso educacional e ganha espaço 

em sala de aula. Assinale abaixo a alternativa CORRETA no que diz respeito à 

interdisciplinaridade. 

a) Trabalhar na perspectiva interdisciplinar exige do professor a leitura e a aplicação na íntegra das 

orientações que constam nos documentos oficiais de educação, como os Parâmetros Curriculares 

Nacionais. 

b) O trabalho interdisciplinar só acontece quando a escola dispõe de salas temáticas para aplicar os 

conhecimentos aprendidos em sala de aula. 

c) A interdisciplinaridade visa garantir a construção de um conhecimento globalizante, rompendo 

com os limites das disciplinas, oferecendo uma nova postura diante do conhecimento, uma mudança 

de atitude em busca do contexto do saber, em busca do ser como pessoa integral. 

d) Sendo a interdisciplinaridade tão importante para garantir a aprendizagem dos alunos, as escolas 

deverão impô-la no início do ano letivo, em reuniões de planejamento estratégico com os professores, 

exigindo que todos eles utilizem essa metodologia. 

e) Com o trabalho interdisciplinar os professores precisam dominar, além de sua área de 

conhecimento, as outras áreas possíveis de serem abordadas em cada tema, pois só assim poderão 

garantir o olhar de diversas disciplinas sobre o assunto. 

 

14. Lev Semyonovitch Vygotsky foi um psicólogo que estudou o desenvolvimento humano do 

ponto de vista interacionista. Sobre o desenvolvimento humano estudado por Vygostky é 

CORRETO afirmar: 

a) A estrutura fisiológica humana (aquilo que é inato) aparece na teoria de Vygotsky para justificar a 

relação entre homem e meio, uma vez que na sua teoria os fatores biológicos tem preponderância 

sobre os sociais durante a vida do indivíduo. 

b) O desenvolvimento do sujeito humano se dá a partir das constantes interações com o meio social 

em que vive, já que as formas psicológicas mais sofisticadas emergem da vida social. 
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c) A principal evidência do desenvolvimento estudado por Vygotsky é o fechamento do ciclo de 

maturação biológica, momento em que o desenvolvimento social tem início. 

d) O comportamento da criança está intimamente ligado com a cultura de seu meio. Assim, mesmo 

que o meio influencie um determinado comportamento, os instintos do indivíduo sempre serão mais 

fortes. 

e) Dentro do desenvolvimento da aprendizagem é possível reconhecer nessa teoria dois momentos 

sendo: o Nível de Desenvolvimento Pré-Operatório e o Nível de Desenvolvimento Operatório.  

Fonte: REGO, Teresa Cristina Vygotsky: uma perspectiva histórico-cultural da educação. Petrópolis, RJ: Vozes, 1995. 

 

15. Em dezembro de 2009 foi aprovada a Resolução nº 5, que fixa as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil. Tendo esse documento como base, é INCORRETO 

afirmar sobre a Educação Infantil: 

a) O currículo da escola, ou creche, é o conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os 

saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, 

ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 

a 5 anos de idade. 

b) As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil devem ter como 

eixos norteadores as interações e a brincadeira, garantindo momentos que promovam o conhecimento 

de si e do mundo por meio da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais que 

possibilitem movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da 

criança. 

c) A criança é entendida como sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas 

cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, 

aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, 

produzindo cultura. 

d) As instituições de Educação Infantil devem criar procedimentos para acompanhamento do trabalho 

pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das crianças, com objetivo de seleção, promoção ou 

classificação. 

e) A Proposta Pedagógica ou Projeto Político Pedagógico é o plano orientador das ações da 

instituição e define as metas que se pretende para a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças 

que nela são educados e cuidados. É elaborado num processo coletivo, com a participação da direção, 

dos professores e da comunidade escolar. 
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16. Para garantir o processo de ensino-aprendizagem é necessário que a escola tenha um ambiente 

educativo que oportunize a criança vivências significativas. Com relação ao ambiente escolar, 

é INCORRETO afirmar: 

a) As crianças devem ser educadas para a autonomia das ações e para serem responsáveis por si 

mesmas, dessa forma, não há necessidade de haver cercas para barrar o acesso das crianças para as 

áreas externas ou lavanderias. 

b) É recomendável que os ambientes internos e externos possam ser adaptados para atividades 

sensoriais como: pendurar tecidos no teto ou criar pequenos obstáculos no chão e paredes da sala de 

atividades e do solário com papel-bolha, papel-cartão, tecidos e espuma. 

c) A higienização das áreas comuns como banheiros e pátios é essencial para prevenir acidentes e 

doenças. 

d) Os brinquedos devem ser apropriados para a faixa etária de cada turma e devem estar em boas 

condições de uso. A higienização desses brinquedos também merece atenção. 

e) Espelhos grandes são essenciais para a descoberta da identidade e da expressividade. Além disso, 

barras de segurança pelas paredes são importantes para desenvolver a autonomia no caminhar. 

 

17. No berçário, ações que envolvem cuidados corporais são fundamentais. Nesse aspecto, há três 

áreas básicas que devem ser exploradas: a higiene, a alimentação e o repouso. Sobre a 

higiene, podemos destacar: 

I – Lavar as mãos sempre que necessário, principalmente antes de ir ao banheiro e após todas as 

refeições; 

II – Pintar as unhas com esmalte incolor; 

III – Manter as unhas longas e pintadas; 

IV – Tomar banho todos os dias; 

V – Lavar o cabelo com frequência; 

VI – Dar descarga sempre que utilizar o vaso sanitário; 

VII – Escovar os dentes; 

VIII – Tingir o cabelo para evitar piolhos; 

IX – Manter as unhas curtas e limpas; 

Dos hábitos de higiene descritos acima, são VERDADEIROS: 

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

b) IV, V, VI, VII, XI 

c) I, III, IV, V, VI, VII, IX 

http://acervo.novaescola.org.br/creche-pre-escola/roteiro-didatico-identidade-autonomia-creche-634707.shtml?page=3.6
http://acervo.novaescola.org.br/creche-pre-escola/roteiro-didatico-identidade-autonomia-creche-634707.shtml?page=3.7
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d) I, II, IV, VII, VIII, IX 

e) I, III, V, VII, VIII 

 

18. No universo da educação, especialmente no ambiente escolar a palavra didática está presente 

de forma imperativa, afinal são componentes fundamentais do cotidiano escolar os materiais 

didáticos, livros didáticos, projetos didáticos e a própria didática como um instrumento 

qualificador do trabalho do professor em sala de aula. Sobre a didática, é INCORRETO 

afirmar: 

a) A didática pode ser definida como um ramo da ciência pedagógica voltada para a formação do 

aluno em função de finalidades educativas e que tem como objeto de estudo os processos de ensino e 

aprendizagem e as relações que se estabelecem entre o ato de ensinar (professor) e o ato de aprender 

(aluno). 

b) A didática aborda o ensino ou a arte de ensinar como um trabalho de mediação de ações pré-

definidas destinadas à aprendizagem, criando condições e estratégias que assegurem a construção do 

conhecimento. 

c) A didática é responsável unicamente por produzir conhecimentos sobre modos de transmissão de 

conteúdos curriculares através de métodos e conhecimentos, dando a esse processo o caráter 

tecnicista da educação atual. 

d) A produção de conhecimentos sobre as técnicas de ensino oriundos do campo de estudo da 

didática tem por objetivo tornar a prática docente reflexiva, para que a ação do professor não seja 

uma mera reprodução de estratégias presentes em livros didáticos ou manuais de ensino. 

e) Para a didática, não basta ao professor reproduzir pressupostos teóricos ou programas disciplinares 

pré-estabelecidos, as informações acumuladas na prática ao longo do processo ensino-aprendizagem 

devem despertar a capacidade crítica capaz de proporcionar questionamentos e reflexões sobre essas 

informações a fim de garantir uma transformação. 

 

19. A inclusão é algo que pode acontecer verdadeiramente, basta pensarmos nas necessidades do 

portador de deficiência e enxergá-lo como ser humano, com suas dificuldades e, 

principalmente, suas capacidades. Dentre as situações que demonstram inclusão, podemos 

citar: 

I – adaptação em áudio-livro de uma história para um aluno com deficiência visual; 

II – segundo professor para realizar as tarefas do aluno cadeirante; 

III – impressão em fonte maior de uma tarefa para um aluno com perda parcial da visão; 
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IV – permitir que o aluno faça pinturas durante a aula, pois não tem capacidade para realizar as 

atividades como os demais colegas; 

V – ter um segundo professor para que ele seja responsável por justificar para os colegas as 

limitações do aluno com deficiência; 

VI – ter um segundo professor para estimular e auxiliar o aluno com deficiência no desenvolvimento 

de suas potencialidades, permitindo que ele sinta-se parte do grupo. 

São situações de inclusão APENAS: 

a) I, III, VI 

b) I, II, III 

c) I, III, V 

d) II, IV, VI 

e) III, V, VI  

 

20. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96, que rege a educação no país, “A 

educação, direito de todos e dever do Estado e da família” deve ser ministrada com base em 

alguns princípios:  

I - Aceitação da concepção pedagógica vigente no país;  

II - Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;  

III - Gestão centralizada garantindo o cumprimento das legislações educacionais;  

IV - Valorização do profissional da educação por meio de reuniões sindicais anuais;  

V - Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

VI - Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; 

VII - Respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

São princípios definidos pela LDB 9394/96, EXCETO: 

a) I, V, VI 

b) I, III, IV 

c) II, IV, VII 

d) IV, V, VI 

e) I, V, VII 

 


